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บทที่ 1  
บทน ำ  

 
1.1 แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระดับประเทศที่ก่อต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดที่มา สถานะ บทบาทหน้าที่ และแนวทาง
การด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทท่ีพึงมี 
ของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติตา มหลักการว่า ด้วยสถา นะของสถาบันสิทธิ มนุษยชนแห่ งชา ติ  
เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Principle relating to the status of National Institution for 
the Promotion and Protection of Human Rights) หรือที่เรียกว่าหลักการปารีส (Paris Principle) รวมทั้ง 
ได้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อย่างกว้างขวาง 

หลังจากการก่อต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกร ณี  
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมา ตรการหรือแนวทา งที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแ ก้ ไขการล ะเ มิด 
สิทธิมนุษยชนรวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรั ฐหรือ
เอกชนที่เก่ียวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่ มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เม่ือรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้ง
เหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า  

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่งชา ติ   
พ.ศ. 2560 มาตรา 48 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 

2. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 

3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2560–2565 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กสม. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  5 โดยมีการก าหนดจุดเน้น 
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน” และ“เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปรา ศจาก
อาวุธ” โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

1.2  โครงสร้ำงองค์กร  

การจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกา ศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจ 
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 ส านัก  
และ 1 หน่วย ดังภาพที่ 1



 

ภำพท่ี 1 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ: ส านักบริหารกลาง  
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1.3   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 

“เป็นสถำบันอิสระในกำรร่วมสร้ำงสังคมให้เคำรพสิทธิมนุษยชน” 
 

 
 

1) ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 

 

 

เป้ำประสงค์หลัก  
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพ 

ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

เป้ำประสงค์รอง  
1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่งชา ติ เ กิดผลให้ มีและเปลี่ยน แปลง  

ในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีร ะหว่างปร ะเทศ  
ด้ า นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ป ร ะเทศไทยจะต้องปฏิ บั ติตา ม และกา รปรั บปรุ งกฎหมา ย ให้ สอดคล้ อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างาน 
เชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลัก 
ในด้านสิทธิมนุษยชน  

4) การด าเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน  
สูงยิ่งขึ้น 

5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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1.4   ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  

17 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมที่ได้รับกำร
รับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เน้นกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน

โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดันอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญ

ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ                        

เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (synergy) ในกำรท ำงำนร่วมกัน  

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้  
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสำรเกี่ยวกับ

สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทั้งผลงำนส ำคัญของกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเน้ือหากลุ่มเปา้หมายและกระบวนการที่หลากหลาย 
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  เสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจดักำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
โดยยึดม่ันคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 

การก ากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล 

(Digital) 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
 
 



 

 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ: ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
 

ภำพท่ี 2  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลยทุธ์ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน 
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจใน 
ด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ 
ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  
ในการแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถ่ินเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน 
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา 
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม  
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
และช้ีแจง แสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการส่ือสารองค์กร/
การประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในภารกิจหลักขององค์กร  
(Core Business Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างาน
ขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารดิจิทัล (Digital) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ 
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กสม. 

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วน 
ของสังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ตำมที่ได้รับกำรรับรอง 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง 
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตำม 
 

เน้นกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิด 
กำรเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ำงของ

ภำครัฐและภำคเอกชน  
โดยกำรขับเคล่ือนและผลักดัน 
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน 
 

มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและพันธมิตร 

ในเวทีระหว่ำงประเทศ 
เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (synergy) 

ในกำรท ำงำนร่วมกัน 

 

ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน ส่ือสำรเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย รวมทั้งผลงำนส ำคัญ
ของ กสม. ต่อสำธำรณชน 
อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง 

 

เสริมสร้ำงและพัฒนำ 
กระบวนกำรท ำงำน 

และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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ภำพท่ี 3 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 

พันธกิจท่ี 1 
ด าเนินงานให้เกิด 

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย พันธกรณี 
ระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ท่ีประเทศไทย 
จะต้องปฏิบัติตาม 

พันธกิจท่ี 2 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก 
ในหลักสิทธิมนุษยชน 

แก่ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

อย่างเท่าเทียมกัน 

พันธกิจท่ี 3 
ท างานร่วมกับทุกภาคส่วน

ในลักษณะเครือข่าย 
อย่างเป็นระบบ  

ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน 
ท่ีมีมาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 4 
ประสานความร่วมมือ 

กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  
ส่งเสริมและติดตาม 

ให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน

ตามท่ีได้รับการรับรอง 
ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายไทย และพันธกรณี

ระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  
เน้นการด าเนินงาน 

ท่ีก่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลง 
เชิงโครงสร้างของ 

ภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการขับเคล่ือนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
มุ่งการท างาน 

ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและ

พันธมิตรในเวที 
ระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้เกิด 
การสร้างพลัง (synergy)  
ในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  
ส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในเร่ือง 
สิทธิมนุษยชน ส่ือสาร
เก่ียวกับสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย รวมท้ัง
ผลงานส าคัญของ กสม. 

ต่อสาธารณชน 
อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

ท่ีมำ: ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
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บทที่ 2 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

 
2.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป
(ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวันที่ 7 ตุลำคม 2563 เล่มที่ 137 ตอนที่ 82 ก) มำตรำ 52 มำตรำ 32 และ
มำตรำ 37  ซ่ึงส ำนักงำน กสม. ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำ ณ  
พ.ศ. 2563  จ ำนวน 211,729,700 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำน กสม.) 

งบประมาณ 
(บำท) 

มาตรา 52  งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  149,016,800 
มาตรา 32  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนอิสระของรัฐ  
               แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

61,569,200 

มาตรา 37  งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อน 
               กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

1,143,700 

รวมท้ังส้ิน 211,729,700 
  

 

ส านักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 211,729,700 บาท โดยจ าแนกตาม 
แผนงาน ดังน้ี   

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 149,016,800 บำท  
2. แผนงำนพ้ืนฐำน ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 61,569,200 บำท  
3. แผนงำนบูรณำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,143,700 บำท  
 

 

สรุปได้ดังภำพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 แผนงำนและวงเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

 
 
2.2  ตัวชี้วัดของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 211,729,700 บำท ซ่ึงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน    

ตัวช้ีวัด   
1. จ ำนวนคนที่ได้รับกำรส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 
คน 30,000 

2.   ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับรู้และเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
สิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ 75 

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ตัวช้ีวัด   

1. จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยใน 90 วัน  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

ร้อยละ 60 

      2.    ผู้ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ร้อยละ 80 
3.   จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีกำรน ำไปปฏิบัติ 

หรือมีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
ร้อยละ 75 

ท่ีมา:  ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
149,016,800 บาท 

(66.16%)

แผนงานพื้นฐาน
61,569,200 บาท 

(33.57%)

แผนงานบูรณาการ 
1,143,700 บาท 

(0.25%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ 
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ท่ีมา:  ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ตัวช้ีวัด     
1.  ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำรับกำรอบรม คน 300 
2.  ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 
ร้อยละ 75 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์หลัก: ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
เป้าประสงค์รอง: 1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมท้ังด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักด้านสิทธิมนุษยชน 4) การด าเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนสูงยิ่งข้ึน 5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมั่นคง

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปที่ 1: ด้านการเมือง

แผนแม่บทที่ 10: การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 19: การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บทที่ 20: การบริการประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 22: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทที่ 1: ความมั่นคง

แผนการปฏิรูปที่ 2: ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและ
ติดตามให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามที่ไดร้บัการ
รับรองตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
ไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนษุยชน
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ กสม. 
พ.ศ. 2560 - 2565

แผนงาน/โครงการ
ที่ส าคัญ

งานตามพันธกรณีและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

1.โครงการตรวจเยี่ยมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับหน้าที่ของ 
กสม. ในการเสนอมาตรการฯ

2.โครงการศึกษาวิจัยฯ กรณีการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารออนไลน์ 

3.โครงการศึกษาวิจัยฯ การบริหาร
จัดการมลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน 

4.โครงการศึกษาวิจัยทดลองสร้าง
ต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยด้านสิทธิ
ทางสุขภาพฯ เพื่อเตรียมการรับมือ
ผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5

5.โครงการถอดบทเรียนฯ ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธรุกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม

1.โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์
ปัญหาและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) 

2.โครงการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม
ชาตพัินธ์ุและการแก้ไขปัญหาคนไทย
พลัดถิ่น และไร้สถานะ

3.โครงการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

4. โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

1.โครงการสร้างเสริมทุกภาคสว่นของสังคมให้
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

2.การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม ประจ าปี 2563

3.งานการขับเคลื่อนกจิกรรมด้านการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
- โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง

สิทธิมนุษยชน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร

กระบวนการ (Training of Trainers) 
- การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาฯ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการ
ด าเนินงานที่ก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบเพือ่ป้องกัน
และแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งการท างาน
ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและพันธมิตร
ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการสร้างพลัง (Synergy) 
ในการท างานร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานส าคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติต่อ
สาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้าง 
พัฒนากระบวนการท างาน
และการบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
โดยยึดม่ันคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

1.โครงการฝึกอบรม อาทิ บุคลากร/ 
เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2/ เสริมสร้าง
คุณธรรม/ สร้างเสริมเจตคติ/ 
พัฒนาองค์กร/ พัฒนาสมรรถนะ
โดยหน่วยงานภายนอก/ 
วิจัยสิทธิมนุษยชน/ SOP/ KM

2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนส านักงาน กสม.



 

 

บทที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 211,729,700 บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2553–2563 คงเหลือรวมทั้งสิ้น 
จ า น วน  44,0 7 0 ,299 .02 น ามาสมทบเพ่ือจัดท าแผน ปฏิ บั ติการประจ าปี งบประมา ณ พ.ศ. 256 4 
จ านวน 255,799,999.02 บาท  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่  35/2563  
เม่ือวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ประกอบด้วยแผนงานและงบประมาณต่อไป ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวการประชุ ม
ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2563 เม่ือวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงานรายการ เงินบ าเหน็จตอบแทน กสม. ส่งผลให้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยแผนงาน และงบประมาณ ดังนี้  
 

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 151,517,600.00   บาท 
1.1  งบบุคลากร 143,923,200.00   บาท 
1.2  งบด าเนินงาน 7,594,400.00   บาท 

2.  แผนงานพ้ืนฐาน 98,437,754.02   บาท 
2.1  ภารกิจ กสม. 2,140,000.00   บาท 

- งบด าเนินงาน 2,140,000.00   บาท 
     2.2  ภารกิจประจ า 67,765,710.02   บาท 

- งบด าเนินงาน 59,416,110.02   บาท 
- งบลงทุน 8,349,600.00  บาท 

2.3  โครงการยุทธศาสตร์ 28,532,044.00   บาท 
- งบด าเนินงาน 24,803,844.00   บาท 
- งบลงทุน 3,728,200.00   บาท 

3.  แผนงานบูรณาการ 1,143,700.00   บาท 
3.1 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 1,143,700.00   บาท 

- งบด าเนินงาน 1,143,700.00   บาท 
4. งบส ารองส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 4,700,945.00   บาท 

 

      

ส าหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,675,744 บาท ได้รวมโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 1,143,700 บาท  
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3.1  ประเด็นปัญหาหรือพ้ืนท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส า คัญในการปฏิบัติ งาน  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปีงบประมาณ 2564  ส านักงาน กสม.  
ให้ความส าคัญกับ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน” และ “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”  
 

3.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายยุทธศาสตร์  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในคราวการประชุ ม กสม.  
ด้านบริหาร ครั้งที่  35/2563 เม่ือวันอังคารที่  3 ตุลาคม 2563 โดยมีสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2565 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้อง 
ปฏิบัติตาม  

1 - 

2. เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลกัดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

9 1,641,530 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที 
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

10 4,201,165 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง 
ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

11 15,005,349 

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

20 8,827,700 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 51 29,675,744 
 

 

 

 
 

ท่ีมา:  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์ :   เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

ในสังคมไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
 
 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุ ษยชน 

 ในสังคมไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์รอง:  ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน

การตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:  ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับทราบและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 
 
 

 
 

กสม. ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะองค์กรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็น
กลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ( Independent Monitoring Mechanism) ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนการติดตามให้มีการด าเนินงานตามรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) 

 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 1.1.1  มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 1 ฉบับ 

ตัวช้ีวัด 1.1.2 มีรายงานติดตามและข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.1   ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพ 

สิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายไทยและ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
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ท่ีมา:  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.1 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรอการ

จัดสรรงบประมาณกรณีมีก าหนดการประชุม จ านวน 1,012,200 บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (รอการจัดสรรงบประมาณ  
กรณีมีก าหนดการประชุม 
วงเงิน 1,012,200 บาท) 

สรป. 

 
 
 

 

 
กสม. จะติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยติดตามการด าเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดแทรกในแผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนของหน่วยงานต่างๆ  

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 1.2.1  มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี - 

 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 
 -ไม่มี- 

ภาพท่ี 6: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1.2  ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน       
ทัศนคติให้ทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
เป้าประสงค์รอง:   1. ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล   

ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวั ติการตา มพันธกร ณีร ะหว่างประเทศ ด้า น  
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้อง ปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎห มา ย  
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

                          2. กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นประเด็น
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:   ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
                                 กฎหมายได้ถูกน าไปด าเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 
 
 
 

การทบทวนปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่มีความส าคัญและสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างหรือระบบได้ ตลอดจนให้มีการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ 

1. จัดท าข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ (Constructive Dialogue) กับหน่วยงานภาครัฐ 
2. น าผลงานวิจัยมาสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย โดยมีข้อมูล/สถิติ รองรับ 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  

อย่างต่อเนื่อง 
4. เชื่อมโยงกระบวนการท างานกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และฝ่ายตุลาการ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคล่ือนและผลักดันอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 2.1  เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 2.1.1  จ านวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปด าเนินการ และ/หรือ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 2.1 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
556,850 บาท ดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

  

500,000 สคส. 

2.  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ 

 

(งบประมาณจาก  
สกสว. 500,000 บาท) 

สกค. 

3.  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
มาตรการ หรือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมลภาวะ 
ทางอากาศอย่างยั่งยืน 

 

(งบประมาณจาก  
สกสว. 700,000 บาท) 

สกค. 

4.  โครงการศึกษาวิจัยทดลองสร้างต้นแบบพื้นที่ปลอดภัย 
ด้านสิทธิทางสุขภาพตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง  
เพื่อเตรียมการรับมือผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 

 

(งบประมาณจาก  
สกสว. งบประมาณ 

471,600 บาท) 

สกค. 

5.  โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย 

 

(งบประมาณจาก  
สกสว. งบประมาณ 

450,000 บาท) 

สกค. 

6.  โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอด 
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ   
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชน 

 

56,850 สกม. 

7.  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 

(รอการจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน 1,280,000 บาท) 

สกม. 

* สกสว. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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การก าหนดประเด็นส า คัญในแต่ละปี ทั้ง ใน เชิงปร ะเด็นปัญหา ( Issue base) และพ้ืนที่   
(Area base) เพ่ือประโยชน์ในการระดมทรัพยากรขององค์กรอย่างมีพลัง ทั้งนี้ กระบวนการไต่สวนระดับชาติ 
(National Inquiry) อาจเป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถระดมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน 
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 2.2.1  จ านวนประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี  2 ประเด็น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ 
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ 
“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย 
โดยวิธีอ่ืน. และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”  

 

 

 
บทบาทของภาคธุรกิจมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเม่ือพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนและสถานกา รณ์

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา ในการนี้ องค์กรจะส่งเสริมให้น าหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ (United 
Nation Guiding Principles: UNGPs) มาปฏิบัติให้เกิดผลในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 

1. เผยแพร่แนวความคิดตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles: UNGPs) 
2. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan: NAP) ว่าด้วยธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน 
3. พัฒนากลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 2.3.1 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

- 

 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 2.2  ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ท่ี 2.3  สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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ท่ีมา:  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 2.3 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
1,084,680 บาท  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการเผยแพร่และขับเคล่ือนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงสิทธิประการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

784,680 สกค. 

2.  โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
     สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม 

300,000 สสค. 

  
ภาพท่ี 7: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)  
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วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 
เป้าประสงค์รอง:     กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน 
 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:    1. จ านวนบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในแต่ละระดับ 

   (ปฏิบัติการ, ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ, บริหาร) ไม่น้อยกว่า 3 บุคคลต่อปี 
 2. จ านวนบุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 รางวัลต่อปี 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 
 
 

 
 
การพัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสั งคม และชุมชน ในการส่งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน ในมิติต่างๆ เช่น ประเด็นสิ ทธิ   
กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 3.1.1 มีแผนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 1 แผน 

ตัวช้ีวัด 3.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 3.1 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
1,602,610 บาท  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"  

  

197,840  สสค. 

2.  โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลดัถิ่น และไร้สถานะ 

 

900,870 สสค. 

3.  โครงการ “กสม.ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา 
ประเด็นสิทธิมนุษยชน” 

 

   (รอการจัดสรรงบประมาณ 
วงเงิน 1,500,000 บาท) 

สสค. 

4.  โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทนุยุติธรรม  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

503,900 สสค. 

 

 

 

 
 

การส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่ พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน อาทิ สนับสนุนให้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรกับชุมชน การรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์  การพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการวิจั ยเชิงปฏิบั ติการ แบบ มีส่ วน ร่ ว ม 
(Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 3.2.1 ความส าเร็จของการส่งเสริมสถาบันวิชาการในท้องถิ่น 

ให้ท างานร่วมกับชุมชน  
1 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3.2  ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 

2,581,500 บาท ดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย 
เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชน 
ที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ า” 

 

81,500 
 

สกค. 

2.  โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาค 

2,500,000 สสค. 

 

 

 

 

การด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ กลไกของสหประชาชาติ องค์การ
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับ ต่า งๆ 
และกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยมีเป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. การใช้ประโยชน์จากเวทีความร่วมมือดังกล่าว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน  
ที่ดีเพ่ือพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ 

2. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินงานมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร 
ของส านักงาน กสม. 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 3.3.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินงานมาพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
และบุคลากร  

5 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3.3  เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน ความรู้  
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

 
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
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ท่ีมา:  ส านักกิจการคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.3 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรอการ

จัดสรรงบประมาณกรณีมีก าหนดการประชุม จ านวน 17,055 บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) 
 

3,105 

(รอการจัดสรรงบประมาณ 
กรณีมีก าหนดการประชุม  
วงเงิน 429,350 บาท) 

สรป. 

2.  งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

 

(รอการจัดสรรงบประมาณ 
กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 616,300 บาท) 

สรป. 

3.  งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(SEANF) 
 

13,950 

(รอการจัดสรรงบประมาณ 
กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 952,450 บาท) 

สรป. 

4.  การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความส าคัญ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค 

(รอการจัดสรรงบประมาณ 
กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 141,300 บาท) 

สรป. 

 
ภาพท่ี 8: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 
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วัตถุประสงค์:  เพ่ือส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทอ านาจหน้าที่ของ กสม. 
 
เป้าประสงค์รอง:  1. การด าเนินงานของ กสม. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 

 2. การยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:     1.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.  ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานของ กสม.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  ร้อยละของประชาชนกลุ่ม (เป้าหมาย) ที่ได้รับรู้และเข้าใจผลส าเร็จในการส่งเสริ ม                   
     และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 

 
 
 

การพัฒนากระบวนการให้ความรู้ ด้วยการก าหนดเป้าหมายการเลือก/สร้างเนื้อหา (Content) 
และช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้าง 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ส่ือสาร 
เก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมท้ังผลงานส าคัญ 

ของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4.1  เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

 
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

-25- 



 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 4.1 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 

12,336,349 บาท ดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการจัดท า "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน" 
 

314,000 สกม. 

2.  โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 

1,143,700 สคส. 

3.  โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม  
ประจ าปี 2563 

 

2,500,000 สสค. 

4.  โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 

 

300,000 สสค. 

5.  โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

700,000 สสค. 

6.  โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา 

 

500,000 สสค. 

7.  โครงการจัดท าแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 

313,929 สสค. 

8.  งานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง 

สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human 
Rights) งบประมาณ 3,981,200 บาท 

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ 
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  
เพื่อน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 

     ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้  
     -  ระดับอุดมศึกษา 6 ภูมิภาค  

งบประมาณ 1,300,000 บาท 
     -  ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก  

งบประมาณ 366,000 บาท  
8.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค งบประมาณ 848,640 บาท 
8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาฯ งบประมาณ 68,880 บาท 

6,564,720 สสค. 
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เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนที่ส า คัญอย่างรว ดเร็ ว  
โดยมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และพัฒนากลไกเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  
โดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงท่าทีโดยไม่ชักช้า  
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 4.2.1 ระยะเวลาในการแสดงท่าที และให้ความเห็นต่อสาธารณะในสถานการณ์  

สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ   
72 ชั่วโมง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 4.2 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม  
69,000 บาท  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 

69,000 สฝป. 

 

 

 
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ด้านสิทธิมนุ ษยชน

ส าหรับเผยแพร่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การบริการห้องสมุดเส มือน 
(Visual library) การให้บริการแบบออนไลน์ และการจัดต้ังหอจดหมายเหตุขององค์กร 
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 4.3.1 ระดับความส าเร็จของการเป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล  

ด้านสิทธิมนุษยชน 
ระดับ 4 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 4.2  พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
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โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4.3 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการการพัฒนาคลังข้อมูล สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สดส. 

 

 

 

การจัดให้มีแผนการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลงานของ กสม.  
ให้เกิดความเชื่อม่ันแก่สาธารณชน 
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:  

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 4.4.1 ระดับความส าเร็จในการสื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 4.4 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
2,600,000 บาท ดังนี้ 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2,600,000 สสค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4.4  พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 
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ภาพท่ี 9: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์:    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร ผ่านกระบวนการ 
                    ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้องค์กรเ กิดการพัฒนาอย่าง ต่อ เนื่ อ ง  
                    (Learning and Growth) 

 
เป้าประสงค์รอง:   กสม. มีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและเน้นปร ะ เ ด็น  
                       ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:   เรื่องร้องเรียนได้รับการด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่า  
                                 ร้อยละ 60 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 

 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลัก (Core Business Process Redesign) ครอบคลุม
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น 

1. การปรับปรุงระบบ และขั้นตอนการท างานของคณะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ  
ให้เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. การพัฒนาคู่มือในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3. การก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน 

 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 5.1.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนท างาน ระดับ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

กลยุทธ์ท่ี 5.1  ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
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การจัดให้มีแผนกา รบริ หารทรั พยา กรบุ คคล (Human Resource Management: HRM)  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาทิ มีการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต มีการวางแผนความก้าวหน้าทาง 
สายอาชีพบุคลากร พัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากร ( Human 
Resource Development: HRD) ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวคือกลยุทธ์นี้เป็นการเตรียมสรรพก าลังและ 
การบริหารจัดการองค์กรให้สอดรับกับกระบวนการท างานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2563 
ตัวช้ีวัด 5.2.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กร  ระดับ 4 
ตัวช้ีวัด 5.2.2    ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 
ตัวช้ีวัด 5.2.3    ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 96 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.2 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
4,062,000 บาท  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดการเก็บเอกสาร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
การด าเนินการตามคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสาร 
ที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของส านักงาน กสม. 

 

25,000 สบก. 

2.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

90,000 สบก. 

3.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 
 

(รอการจัดสรร 
งบประมาณเพ่ิมเติม 

วงเงิน 1,152,000 บาท) 
 

สบก. 

4.  โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 

 

(รอการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม 

วงเงิน 1,000,000 บาท) 

สบก. 

กลยุทธ์ท่ี 5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
 ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
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โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

666,000 สบก. 

6.  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

746,000 สบก. 

7.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(รอการจัดสรร 
งบประมาณเพ่ิมเติม 

วงเงิน 1,598,000 บาท) 

สบก. 

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 

1,000,000 สบก. 

9.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน 
 

311,900 สกค. 

10.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การเพิ่มพูนสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" 

 

361,000 สกค. 

11.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของส านักกิจการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

157,000 สกค. 

12.  โครงการพัฒนากระบวนการท างานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 
ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ   

 

192,900 สรป. 

13.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบงานของส านักกฎหมาย 

 

150,000 สกม. 

14.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนของกลุ่มงานกลั่นกรอง 
รับเร่ืองร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

162,000 สมต. 

15.  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 

117,000 สดส. 

16.  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

83,200 สดส. 

 
 
 
 

การให้ความส าคัญในการน าองค์ความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน มีการจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management: KM) มีระบบการถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กร ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างานประจ า ( Routine to 
Research: R2R) ตลอดจนการจัดให้มีคู่มือและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ท่ี 5.3  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ประจ าปี 2564 

ตัวช้ีวัด 5.3.1 คะแนนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 คะแนน 

ตัวช้ีวัด 5.3.2 จ านวนองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงาน  4 เร่ือง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์: 

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 5.3 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม  
562,500 บาท  ดังนี้ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)”  
รุ่นที่ 2 และ 3 

 

122,500 สบก. 

2.  โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

440,000 สบก. 

 
 
 

 
 

การจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ
ในการด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. เพ่ือพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ 
การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท าหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท า
วารสารวิชาการ เป็นต้น 

 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 5.4.1 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชน  
ระดับ 4 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 5.4  จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. 
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โครงการตามยุทธศาสตร์: 
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.4 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและ
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแล ของ กสม. 

 

(โครงการยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ 2563 

งบประมาณ 500,000 บาท) 

สกค. 

 
 

 
 
 

 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล มาพัฒนาระบบการท างานขององ ค์กร  
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และช่วยสนับสนุนการท างานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์: 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

ประจ าปี 2564 
ตัวช้ีวัด 5.5.1 ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารและอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน 
ร้อยละ 95 

ตัวช้ีวัด 5.5.2    ร้อยละของบุคลากรในองค์กร ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการท างาน 

ร้อยละ 95 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์:  

โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 5.5 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณรวม 
4,203,200 บาท  ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ปี พ.ศ. 2565-2567 

 

475,000 สดส. 

2.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3,728,200 สดส. 

 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 5.5  พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital) 
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ภาพท่ี 10: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
 

  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บาท ร้อยละ
1. ส ำนักบริหำรกลำง 204,584,746.02       79.98
2. ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 3,906,080.00           1.53
3. ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5,463,880.00           2.14
4. ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 21,974,699.00         8.59
5. ส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 726,000.00             0.28
6. ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1,554,440.00           0.61
7. ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 433,555.00             0.17
8. ส ำนักกฎหมำย 1,149,790.00           0.45
9. ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 10,825,864.00         4.23
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 30,000.00               0.01
11. งบรวมคณะท ำงำนและคณะอนุกรรมกำร 450,000.00             0.18

รวม 251,099,054.02      98.16
งบส ำรองไว้ส่วนกลำง กรณีฉุกเฉินและจ ำเป็นเร่งด่วน 4,700,945.00          1.84

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 255,799,999.02      100.00

ตารางสรุปวงเงินงบประมาณทีจ่ัดสรรตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกรายส านัก/หน่วย

ส านัก/กลุ่มงาน
วงเงินงบประมาณทีจ่ัดสรร

3.3 แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายส านัก/หน่วย
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หน่วย: บาท

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

204,584,746.02     

1.  แผนงานบคุลากรภาครัฐ 151,517,600         

     ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ 151,517,600            

     กิจกรรม: การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 151,517,600            
1.  งบบุคลากร 64P1-10100 143,923,200               

      1.1  ค่าใช้จ่ายบคุลากร 64P1-10101 สบก. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนกังานราชการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนส าหรับ 
กสม. และเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน

143,923,200                 

2.  งบด าเนินงาน 64P1-10200 7,594,400                  

      2.1  ค่าเช่าบา้น 64P1-10201 สบก. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบา้นตามสิทธขิองข้าราชการ 576,000                       

      2.2  เงินบ าเหนจ็ตอบแทน กสม. 62P1-10202 สบก. ค่าใช้จ่ายเงินบ าเหนจ็ตอบแทน กสม. 1,610,800                    

      2.3  ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. 64P1-10203 สบก. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน 3,606,000                    

      2.4  ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการ
            สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ*

63P1-10204 สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

620,000                       

      2.5  เงินสมทบกองทนุประกันสังคมพนกังานราชการ
            และผู้ช่วยปฏบิติังาน

64P1-10205 สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบกองทนุประกันสังคมพนกังานราชการ
และผู้ช่วยปฏบิติังาน

864,600                       

      2.6  เงินสมทบพระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) 
             พ .ศ. 2561

64P1-10206 สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2561

47,000                        

      2.7  ค่าประกันสุขภาพของผู้ช านาญการประจ า
             คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ เลขานกุาร
            และผู้ช่วยเลขานกุารประจ าประธานกรรมการและ 
            กรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ*

63P1-10207 สบก. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าประกันสุขภาพของผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ เลขานกุาร
และผู้ช่วยเลขานกุารประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

270,000                       

รวมจัดสรรทั้งสิน้

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักบริหารกลาง

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
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รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

53,067,146.02       

     ผลผลิต:  การส่งเสริมสิทธมินุษยชน 53,067,146.02         

กิจกรรม: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 3,197,880               

ภารกิจประจ า M4-70000 3,197,880                  

1.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000                  

     1.1 งานจัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์ 64M4-70101 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1,040,380                    

63M4-70101 หมึกพิมพ์ สายเคเบลิ เม้าส์ แผ่นดิสเก็ตต์ เปน็ต้น 1,959,620                    

2.  งานบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 197,880                     

     2.1  ค่าจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบงานพัสดุและ
            ระบบงานคลัง

64M4-70201 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของกลุ่มงานคลัง/ ค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาระบบพัสดุและครุภณัฑ์กลุ่มงานพัสดุ

108,000                       

     2.2  ค่าจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ 
            อิเล็กทรอนกิส์

64M4-70202 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 89,880                        

     กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ 49,869,266.02         

ภารกิจประจ า 39,281,166.02             

 1.  งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหารส านักงาน กสม. 80100 12,019,486.02             

    1.1  ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหนง่ กสม. 64M2-80101 สบก. ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหนง่ กสม. จ านวน 7 คัน 6,592,320                    

    1.2  ค่าเช่ารถยนต์ที่นัง่ส่วนกลาง 64M1-80102 สบก. ค่าเช่ารถยนต์ที่นัง่ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จ านวน 2 คัน และค่าเช่ารถยนต์
โดยสาร (รถตู้) จ านวน 3 คัน

1,333,800                    

    1.3  ค่ารับรองประธาน กสม. 64M2-80103 สบก. ค่ารับรองประจ าต าแหนง่ประธาน กสม. เพื่อต้อนรับผู้มา 20,000.00                    

63M2-80103 ขอเข้าพบ/ติดต่อราชการกับประธานกสม. ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ใช้จ่ายในการไปปฏบิติัราชการ
การเข้าร่วมประชุม และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. 
เลขาธกิาร กสม. รองเลขาธกิาร กสม. ที่ปรึกษาส านกังาน กสม. รวมทั้ง
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เปน็ต้น

73,366.02                    

     1.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนบัสนนุงานของผู้บริหารระดับสูง 64M2-80104 สบก. ค่าใช้จ่ายในการไปปฏบิติัราชการ การเข้าร่วมประชุม 
และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. / เลขาธกิาร กสม./
รองเลขาธกิาร กสม./ ที่ปรึกษาส านกังาน กสม. รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เปน็ต้น

500,000                       

     1.5  งานประชุม กสม./ผู้บริหาร 64M2-80106 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./คณะกรรมการ
บริหารส านกังาน กสม. และการประชุมบคุลากรของ
ส านกังาน กสม. หรือการประชุม/การปฏบิติังาน 
ที่ผู้บริหารมอบหมายใหจ้ัดหรือด าเนนิการ

3,000,000                    

     1.6  งานพิธกีารและรัฐพิธี 64M2-80107 สบก. ค่าใช้จ่ายส าหรับงานพิธกีารและรัฐพิธ ีเช่น ค่าพวงมาลา 
ค่าพานพุ่ม ค่าจัดงานศาสนพิธทีางศาสนา และงานพิธี
เนือ่งในโอกาสต่างๆ

500,000                       

2.  งานบริหารจัดการ ภาพรวมของส านักงาน กสม. 80200 23,404,800                 

     2.1  งานอาคารสถานที่ 64T4-80201 สบก. ค่าจ้างรักษาความปลอดภยัพื้นที่ของส านกังาน กสม. และค่าจ้างรักษา
ความสะอาดพื้นที่ของส านกังาน กสม.

3,300,000                    

     2.2  งานยานพาหนะ 64M2-80202 สบก. ค่าใช้จ่ายส าหรับงานยานพาหนะของส านกังาน กสม. 
ได้แก่ ค่าน้ ามันรถยนต์ ค่าบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์ 
ค่าจัดท า พรบ.รถยนต์ของส านกังาน กสม. เปน็ต้น

300,000                       

2.  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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     2.3  ค่าสาธารณูปโภค 64M1-80203 สบก. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ และ 11,000,000                  

63M1-80203 ค่าบริการโทรศัพทพ์ื้นฐานประจ าส านกังาน และ
โทรศัพทม์ือถือ เปน็ต้น

2,000,000                    

     2.4  งานจัดหาพัสดุ 64M1-80204 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏบิติังานของ กสม. 3,114,320                    

63M1-80204 และส านกังาน กสม. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และทรัพย์สิน
ของทางราชการ ค่าวสัดุ ค่าใช้จ่ายการประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ เปน็ต้น

885,680                       

     2.5  งานทรัพยากรบคุคล 64M2-80205 สบก. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุ ค่าบตัรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ 50,000                        

63M2-80205 ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกีย่วกับงานบริหารงานบคุคล 
ค่าอาหารท าการนอกเวลาและเงินชดเชยค่าดอกเบี้ยเปน็ต้น

350,000                       

     2.6  งานพัสดุและอาคารสถานที่ 64M2-80206 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคู่มือปฏบิติังานพัสดุ จัดพิมพ์แบบฟอร์มงานพัสดุ
 ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการด าเนนิการเกีย่วกับพัสดุ
และอาคารสถานที่ 
และค่าอาหารท าการนอกเวลา เปน็ต้น

24,000                        

     2.7  งานการเงินการคลัง 64M2-80207 สบก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์เอกสารการเงิน 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา เปน็ต้น

10,000                        

     2.8  งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบคุลากร 64M2-80209 สบก. ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังาน และค่าใช้จ่ายในการประชุม
เพื่องานพัฒนาระบบงานต่างๆ ของส านกังานและ
การพัฒนาบคุลากร ค่าอาหารท าการนอกเวลา เปน็ต้น

10,000                        

     2.9  ค่าตอบแทนกรรมการหรือบคุคล 64M1-80210 สบก. ค่าตอบแทนกรรมการหรือบคุคลตามระเบยีบคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาติวา่ด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือบคุคล

400,000                       

     2.10  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหนง่ 64M1-80211 สบก. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหนง่ 
ส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รถประจ าต าแหนง่ 
จ านวน 5 ต าแหนง่ ประกอบด้วย เลขาธกิาร กสม. 
รองเลขาธกิาร กสม. จ านวน 3 ต าแหนง่ และ
ผู้ช่วยเลขาธกิาร กสม. จ านวน 1 ต าแหนง่

1,930,800                    

     2.11  ค่าธรรมเนยีมด้านการปฏบิติังานด้านการตรวจสอบ
             ของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
             (ป ี2564 ยกเวน้การจัดเก็บ)

- สบก. ค่าธรรมเนยีมด้านการปฏบิติังานด้านการตรวจสอบของ
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน

-                             

     2.12  งานสนบัสนนุมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวงัและปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

63M2-80212 สบก. ค่าใช้จ่ายงานสนบัสนนุมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวงั
และปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019

30,000                        

     2.13  งานสรรหาข้าราชการ XXM2-80213 สบก. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการ -                             

     2.14  งานสรรหาพนกังานราชการ XXM2-80214 สบก. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนกังานราชการ -                             

     2.15  งานสรรหาลูกจ้างส านกังาน กสม. XXM2-80215 สบก. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาลูกจ้างส านกังาน กสม. -                             

3.  งานบริหารทั่วไปรายส านัก/กลุม่งาน 80300 20,000                      

     3.1  งานบริหารทั่วไปส านกับริหารกลาง 64M1-80301 สบก. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏบิติัราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานทั่วไป
ของส านกั เปน็ต้น

20,000                        

-39- ส านักบริหารกลาง หน้าที่ 3 จาก 5



รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

4.  งานจ้างเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสริมอัตราก าลัง
     ที่ไมเ่พียงพอและปฏบิัติงานไมท่ันภายในก าหนดเวลา
     ของทางราชการ

80400                    3,836,880

     4.1  งานจ้างเอกชนด าเนนิงานของส านกับริหารกลาง 64M1-80401 สบก. งานจ้างเอกชนด าเนนิงานของ สบก. จ านวน 21 อัตรา 1,843,440                    

63M1-80401  ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป จ านวน 3 อัตรา
 - งานบริการจัดอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมฯ จ านวน 4 อัตรา
 - งานรับโทรศัพท ์ จ านวน 1 อัตรา
 - งานสนบัสนนุด้านการจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา
 - งานจัดการทั่วไป 2 อัตรา 
 - งานตรวจหลักฐานการจ่าย จ านวน 1 อัตรา
 - งานผู้ช่วยปฏบิติังานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา
 - งานดูแลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ 
   จ านวน 2 อัตรา
 - งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา 
*คนขับรถเพิ่มใหม่ 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 
ใช้งบป ี2563

1,993,440                    

งบลงทุน 80600 7,498,600                  

1. งานปรับปรุงสิง่ก่อสร้างสถานที่ท างานของส านักงาน กสม.
    (ภารกิจประจ า/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)

64M2-80601 สบก. ค่าใชจ้่ายในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ท างานของส านักงาน กสม. 6,806,000                  

2. งานจัดหาครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   (งบเหลือจ่ายจากปทีี่ผ่านมา)

63M2-80603 สบก. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ส าหรับใชใ้นห้องเสวนา
และห้องประชมุ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

662,600                     

ห้องเสวนา ชัน้ 6
 - เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 
   จ านวน 3 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์ เช่น HDMI USB 
   EXTENDER จ านวน 3 ชุด และอปุกรณ์ Matrix Switch 
   (HDMI) แบบเข้า 4 ออก 4 จ านวน 1 เคร่ือง  
   พร้อมงานติดต้ัง วงเงิน 474,870 บาท

ห้องประชมุ 709
 - สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
   วงเงิน 17,600 บาท

ห้องประชมุ 603
 - เคร่ืองสลับสัญญาณ VGA แบบ 8x8 Computer 
   Graphic Video พร้อมงานติดต้ัง วงเงิน 67,410 บาท

ห้องประชมุ 704 
 - สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 42 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง
   พร้อมอปุกรณ์ขาแขวนและงานติดต้ัง 
   วงเงิน 102,720 บาท

3.  งานจัดหาครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
    (งบเหลือจ่ายจากปทีี่ผ่านมา)

63M2-80605 สบก. หมอ้ต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 บาท

30,000                      
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โครงการเชงิยุทธศาสตร์ 3,089,500                  

3,089,500                  

2,527,000                  

1.  การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห ์ 
    เอกสารตามคู่มือหมวดหมูแ่ละตารางก าหนดการเก็บเอกสาร
    ของ ส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ และ
    การด าเนนิการตามคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสาร
    ที่มีคุณค่า/เอกสารประวติัศาสตร์ของส านกังาน กสม.

63M1-83501 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการ
วเิคราะหเ์อกสารตามคู่มือหมวดหมูแ่ละ
ตารางก าหนดการเก็บเอกสารของส านกังาน กสม. และ
การด าเนนิการตามคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสาร
ที่มีคุณค่า/เอกสารประวติัศาสตร์ของส านกังาน กสม.

25,000                        

2.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการปฏบิติัราชการ ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
    ส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ 
    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

63M1-83502 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ 
ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านกังานคณะกรรมการ
สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

90,000                        

3.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนกังานเจ้าหนา้ที่ รุ่นที่ 2 
    (รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 1,152,000 บาท)

XXM1-83503 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการฝึกอบรมหลักสูตร 
พนกังานเจ้าหนา้ที่ รุ่นที่ 2

-                             

4.  โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบคุลากรส านกังาน
     คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ (ระดับผู้บริหาร) 

XXM1-83504 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบคุลากร
ส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ (ระดับผู้บริหาร)

-                             

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
     ในการปฏบิติังานร่วมกันแบบสมดุล

63M1-83505 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
ในการปฏบิติังานร่วมกันแบบสมดุล

666,000                       

6.  โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบิติังาน
     ของบคุลากร

63M1-83506 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงพัฒนาความรู้และทกัษะ
ในการปฏบิติังานของบคุลากร

746,000                       

7.  โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อการพัฒนาองค์กร 
    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 1,598,000 บาท)

XXM2-83507 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

-                             

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบคุลากร 64M1-80509 สบก. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบคุลากร 300,000                       

     ในหลักสูตรที่จัดโดยหนว่ยงานภายนอก
    (การพัฒนาสมรรถนะและความเชีย่วชาญในการปฏบิติังาน
    ของบคุลากร ส านกังาน กสม.)

63M1-80509 ในหลักสูตรที่จัดโดยหนว่ยงานภายนอก 
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชีย่วชาญในการปฏบิติังาน
ของบคุลากร ส านกังาน กสม.)

700,000                       

562,500                     

1.  โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ"การจัดท ามาตรฐาน
    การปฏบิติังาน (Standard Operating Procedure: SOP)” 
    รุ่นที่ 2 และ 3

63M1-83518 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
"การจัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน (Standard Operating
Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และ 3

122,500                       

2.  โครงการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:   
    KM) ในองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

63M1-83519 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) ในองค์กร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

440,000                       

หมายเหต:ุ 

โครงการศึกษาวจิัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (ววน.) ผ่านส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมปีระสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่คุณธรรมและความโปร่งใส

งาน/โครงการ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีที่มีความจ าเปน็ที่จะต้องด าเนนิการและ  
            เบกิจ่ายงบประมาณ ใหส้ านกังาน กสม. ด าเนนิการตามระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติวา่ด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่าย 
            งบประมาณประจ าป ีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่เพิ่มวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีและไม่กระทบต่อแผนการด าเนนิงานที่คณะกรรมการอนมุัติ ใหเ้ลขาธกิารเปน็ผู้อนมุัติ
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หน่วย: บาท

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

3,906,080               

3,906,080               

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3,906,080                 

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน M1-10000 1,884,680                 

ภารกิจ กสม. M1-11000  1,100,000                     

1.  การจดัท าเอกสารเพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/
    รายงานประจ าปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1,100,000                     

    1.1  การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
          สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
          พ.ศ. 2563

63M1-11002  สกค. ค่าใชจ้า่ยในการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

700,000                        

    1.2  การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
          สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชดุที ่3

63M1-11003  สกค. ค่าใชจ้า่ยในการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชดุที ่3

400,000                        

โครงการเชิงยทุธศาสตร์                        784,680

784,680                       

กลยทุธ์ที่ 2.3  สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 784,680                        

1.  โครงการเผยแพร่และขบัเคล่ือนผลการศึกษาวิจยั
    สิทธิมนุษยชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็น
    ธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชนรวมถงึสิทธิประการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

63M1-13201 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเผยแพร่และขบัเคล่ือน
ผลการศึกษาวิจยัสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประเด็นธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชน 
รวมถงึสิทธิประการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

                        784,680

171,500                    

ภารกิจ กสม. M2-21000 90,000                         

1.  การประชมุองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 64M2-21001  สกค. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 90,000                         

2.  แผนงานการเขา้ร่วมประชมุระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
    ทีเ่กี่ยวกบัสิทธิมนุยชน ทีจ่ดัโดยกลไกของสหประชาชาติ 
    รวมทัง้ เครือขา่ยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และ
    ภาคประชาสังคม ซ่ึงยงัไม่ได้ก าหนดสถานทีแ่ละชว่งเวลา 
    (รอการจดัสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชมุ 
    วงเงิน 2,000,800 บาท)

XXM2-21002  สกค. ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมประชมุระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกบัสิทธิมนุยชน ทีจ่ดัโดยกลไก
ของสหประชาชาติ รวมทัง้ เครือขา่ยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รัฐบาล และภาคประชาสังคม ซ่ึงยงัไม่ได้ก าหนดสถานทีแ่ละชว่งเวลา

-                              

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ 81,500                         

81,500                         

81,500                         

1.  โครงการการจดัประชมุรับฟงัความเห็นต่อผลการศึกษาวิจยั 
    เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชมุชนทีเ่กดิจาก
    การสร้างเขื่อน ฝาย และอา่งเกบ็น้ า”

63M2-23307 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัประชมุรับฟงัความเห็น
ต่อผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปัญหา
ด้านสิทธิชมุชนทีเ่กดิจากการสร้างเขื่อน ฝาย 
และอา่งเกบ็น้ า”

81,500                         

กิจกรรม: ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม ทั้งในและตา่งประเทศในดา้นสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมให้สถาบนัวชิาการในท้องถ่ินเปน็ที่พ่ึงของชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  มุ่งการท างานรว่มกับเครอืข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสรา้งพลัง (synergy) ในการท างานรว่มกัน

ยทุธศาสตร์ที่ 2  เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการขับเคลื่อนและผลักดนั
                       อยา่งเปน็ระบบ เพ่ือปอ้งกันและแก้ปญัหาดา้นสิทธิมนุษยชน

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

รหสักิจกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รวมจัดสรรทัง้สิน้
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รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

  กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,849,900                 

ภารกิจประจ า 1,020,000                     

1.  งานบริหารจดัการ ภาพรวมของส านักงาน กสม. 80200 50,000                         

    1.1  งานนโยบายและยทุธศาสตร์ 64M2-80208 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการปฏิบัติงาน และค่าใชจ้า่ยเพือ่การประชมุเกี่ยวกบั
การงบประมาณของส านักงาน การจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตามผลการด าเนินงาน 
การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ 
การปฏิบัติงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 
และแผนในระดับต่างๆ ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น

50,000                         

2.  งานบริหารทั่วไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 140,000                       

    2.1  งานบริหารทัว่ไปส านักกจิการคณะกรรมการ
          สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา และค่าใชจ้า่ยเพือ่การบริหารงานทัว่ไป
ของส านัก ค่าแปลเอกสาร ค่าจดัพมิพเ์อกสาร เป็นต้น

140,000                        

3.  งานจา้งเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสริมอัตราก าลัง
    ที่ไม่เพียงพอและปฏิบตังิานไม่ทันภายในก าหนดเวลา
    ของทางราชการ

80400                         720,000

    3.1  งานจา้งเอกชนด าเนินงานของส านักกจิการ
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80407 สกค. งานจา้งเอกชนด าเนินงานของ สกค. จ านวน 4 อตัรา ประกอบด้วย
 - งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ
   การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
   จ านวน 1 อตัรา
 - งานสนับสนุนการจดัท าร่างรายงานประจ าปีของ
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 1 อตัรา
 - งานบริหารทัว่ไปและงานตามหน้าทีข่องกลุ่มงาน
   นโยบายและยทุธศาสตร์ จ านวน 1 อตัรา
 - งานสนับสนุนงานศึกษาวิจยัสิทธิมนุษยชน 
   จ านวน 1 อตัรา

720,000                        

4.  งานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 80500 110,000                       

    4.1  งานบริหารงานวิจยัสิทธิมนุษยชน 63M2-80512 สกค. ค่าใชจ้า่ยส าหรับงานบริหารงานวิจยัสิทธิมนุษยชน 
เชน่ ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ้า่ย
ในการประชมุ เป็นต้น

110,000                        

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ 829,900                       

829,900                       

829,900                       

1.  โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการวิจยัสิทธิมนุษยชน 63M1-83510 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการการอบรมเชงิปฏิบัติการการวิจยั
สิทธิมนุษยชน

311,900                        

2.  โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง "การเพิม่พนูสมรรถนะ
    และพฒันาศักยภาพการท างานเพือ่สนับสนุนภารกจิของ
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

63M1-83511 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง "การเพิม่พนูสมรรถนะและพฒันาศักยภาพการท างาน
เพือ่สนับสนุนภารกจิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ"

361,000                        

3.  โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากร
    ของส านักกจิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M2-83512 สกค. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ
เพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากรของส านักกจิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

157,000                        

กลยทุธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจดัการองค์กร ทรัพยากรบคุคลและงบประมาณ อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเปน็ธรรมและโปร่งใส

ยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจดัการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยดึมัน่คุณธรรมและความโปร่งใส
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รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน -                          

-                          

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ T5-53000 -                              

-                              

-                              

1.  โครงการศึกษาวิจยัเพือ่พฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริม
    และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการด าเนินการ
    ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารออนไลน ์

XXT5-53202 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 500,000 บาท) -                              

2.  โครงการศึกษาวิจยัเพือ่จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
    มาตรการหรือแนวทางทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมและ
    คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทีเ่กี่ยวกบัการบริหารจดัการ
    มลภาวะทางอากาศอยา่งยั่งยนื 

XXT5-53203 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 700,000 บาท) -                              

3.  โครงการศึกษาวิจยัทดลองสร้างต้นแบบพืน้ทีป่ลอดภัย
    ด้านสิทธิทางสุขภาพตามแนวทางจงัหวัดจดัการตนเอง 
    เพือ่เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 

XXT5-53204 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 471,600 บาท) -                              

4.  โครงการศึกษาวิจยัแนวทางการคุ้มครองและ
    ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขงัสูงอายใุนประเทศไทย 

XXT5-53205 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 450,000 บาท) -                              

หมายเหต:ุ 
งาน/โครงการ ทีย่งัไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ (เชน่ งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินการและ
เบิกจา่ยงบประมาณ ให้ส านักงาน กสม. ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ้ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใชจ้า่ย งบประมาณ
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจา่ยเพิม่เติมโดยไม่เพิม่วงเงินรวมของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานทีค่ณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

โครงการศึกษาวิจยัทีไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สกสว.)

กิจกรรม: จัดท าขอ้เสนอแนะ ขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคับตอ่รัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

กลยทุธ์ที่ 2.1  เน้นภารกิจในดา้นการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ยทุธศาสตร์ที่ 2  เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการขับเคลื่อนและ
                   ผลักดนัอยา่งเปน็ระบบเพ่ือปอ้งกันและแก้ปญัหาดา้นสิทธิมนุษยชน
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หน่วย: บาท

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

5,463,880                

4,320,180                

ผลผลิต: การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 3,820,180                   

กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 3,820,180                   

ภารกิจประจ า 3,820,180                     

1.  งานบริหารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 150,000                        

    1.1  งานบริหารทั่วไปส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 64T4-80302 สคส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทั่วไป
ของส านัก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างล่าม
พร้อมอปุกรณ์ เป็นต้น

150,000                          

2.  งานจา้งเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสริมอัตราก าลังทีไ่ม่เพียงพอ  
    และปฏิบัติงานไม่ทันภายในก าหนดเวลาของทางราชการ

80400                       1,170,180

    2.1  งานจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 64T4-80402 สคส. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สคส. จ านวน 6 อตัรา 585,080                          

63T4-80402 ประกอบด้วย
 - งานธุรการด้านการสืบสวนและตรวจสอบการละเมิด
    สิทธิมนุษยชน จ านวน 3 อตัรา
 - งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบการละเมิด
    สิทธิมนุษยชน จ านวน 3 อตัรา

585,100                          

3  งานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 80500 2,500,000                     

    3.1  งานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 64T4-80510 สคส. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพืน้ที่เพือ่ตรวจสอบ 707,200                          

63T4-80510 ขอ้เท็จจริง ค่าประกนัภัยในการปฏิบัติงานในพืน้ที่เส่ียงภัย/รวมถงึ
การติดตามการตรวจสอบเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน/
ค าร้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน/ การจัดประชุมไกล่เกล่ีย/
การปฏิบัติราชการนอกเวลางาน/สรุปเร่ืองร้องเรียน และ
ค่าจ้างแปลเอกสาร

1,792,800                       

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 500,000                     

กิจกรรม: จัดท าขอ้เสนอแนะ ขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎหรอืขอ้บงัคับตอ่รฐัสภา/คณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 500,000                     

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ T5-53000 500,000                        

500,000                        

500,000                        

1.   โครงการตรวจเยี่ยมฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
     เพือ่รองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
     สิทธิมนุษยชนของผู้เขา้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

63T5-53201 สคส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด เพือ่รองรับหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เขา้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

500,000                          

กลยทุธ์ที ่2.1  เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทีส่ าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ยทุธศาสตร์ที ่2  เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการขับเคลื่อนและ
                     ผลักดันอยา่งเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักคุ้มครองสทิธิมนุษยชน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น
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1,143,700                

     ผลผลิต/โครงการ โครงการสรา้งเสรมิสังคมใหต้ระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 1,143,700                   

กิจกรรม: เสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชน S1-10000 1,143,700                   

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ 1,143,700                     

1,143,700                     

1,143,700                     

1.  โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
    ถงึความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

64S1-10101 สคส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถงึความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

1,143,700                       

                      

กลยทุธ์ที ่4.1   พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจดัให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเน้ือหา
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม

2.  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยทุธศาสตร์ที ่4  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณด์้านสิทธิมนุษยชน
                     ในประเทศไทย รวมทัง้ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอยา่งถูกต้องและทัว่ถึง
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หน่วย: บาท

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

21,974,699               

ผลผลิต:  การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 21,974,699                  

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพรค่วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน M1-10000 13,778,649                  

โครงการเชิงยทุธศาสตร์                     13,778,649

300,000                        

300,000                          

1.  โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเร่ืองธุรกจิกบั
    สิทธิมนุษยชนในธุรกจิท่องเที่ยวและโรงแรม

63M1-13202 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถอดบทเรียนและขยายผลโครงการ
น าร่องธุรกจิการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่ด าเนินการตาม
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ เร่ือง สิทธิมนุษยชน
ส าหรับธุรกจิ

300,000

13,478,649                    

10,878,649                    

1.  งานการขบัเคล่ือนกจิกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
    สิทธิมนุษยชนของศูนยศึ์กษาและประสานงาน
    ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบเคล่ือนกจิกรรมด้านการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนยศึ์กษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กบัเจ้าหน้าที่ประจ าศูนยศึ์กษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

6,564,720                      

    1.1  โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยนืเคียงขา้ง
          สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For Human
          Rights)

63M2-80503 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยนื
เคียงขา้งสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For Human 
Rights)

3,981,200

    1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
          (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
          เพือ่น าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
          ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานไปประยกุต์ใช้

63M2-80504 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพือ่
น าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานไปประยกุต์ใช้

1,666,000                        

    1.3  การประชุมคณะกรรมการศูนยศึ์กษาและประสานงาน
          ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

63M2-80505 สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการศูนยศึ์กษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

848,640                          

    1.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
          ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนยศึ์กษาและประสานงาน
          ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

64M1-80506 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ศูนยศึ์กษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

68,880                            

2.  การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
    ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563

64M1-80507 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563

300,000                          

3.  การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 64M1-80508 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจ าปี 2563

2,500,000                        

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักสง่เสริมการเคารพสทิธิมนุษยชน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

ยทุธศาสตร์ที ่2  เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
                     อยา่งเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ยทุธศาสตร์ที ่4  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณด์้านสิทธิมนุษยชน
                     ในประเทศไทย รวมทัง้ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอยา่งถูกต้องและทัว่ถึง

กลยทุธ์ที ่2.3  สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ์ที ่4.1  พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจดัให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเน้ือหากลุ่มเป้าหมาย 
                  และกระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม
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รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

4.  โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
    ในระดับอดุมศึกษา

63M1-13406  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาในระดับอดุมศึกษา

700,000                          

5.  โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการ
     ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

63M1-13407  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเผยแพร่
คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

500,000                          

6.  โครงการจัดท าแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร  
    กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

63M1-13408  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนงานและ
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

313,929                          

กลยทุธ์ที ่4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์ 2,600,000                      

1.  โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
    ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

63M1-13410  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,600,000                        

4,102,610                    

โครงการเชิงยทุธศาสตร์                       4,102,610

4,102,610                      

1,602,610                      

1.  โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
    ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิ
    ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
    ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"  
    (รอการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม วงเงิน 1,000,000 บาท)

63M2-23302 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "การจัดท ารายงาน
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และขอ้เสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

197,840                          

2.  โครงการประสานความร่วมมือกบัเครือขา่ยเพือ่ส่งเสริม
    สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแกไ้ขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น 
    และไร้สถานะ

63M2-23303 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประสานความร่วมมือกบัเครือขา่ย
เพือ่ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแกไ้ข
ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ

900,870                          

3.  โครงการ “กสม. ลงพืน้ที่ภูมิภาคเพือ่ขบัเคล่ือนและ
     แกไ้ขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน” 
     (รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,500,000 บาท)

XXM2-23304 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ “กสม. ลงพืน้ที่ภูมิภาค
เพือ่ขบัเคล่ือนและแกไ้ขปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน”

-

4.  โครงการขบัเคล่ือนเพือ่แกไ้ขปัญหาการเขา้ถงึกองทุนยติุธรรม 
    ตามพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558

63M2-23305 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขบัเคล่ือนเพือ่แกไ้ขปัญหาการ
เขา้ถงึกองทุนยติุธรรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558

503,900                          

2,500,000                      

1.  โครงการจัดต้ังศูนยศึ์กษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
     ในภูมิภาค

63M2-23306 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดต้ังศูนยศึ์กษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  เช่น การประชุม 
การเดินทางไปราชการ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเอกชนด าเนินการ เป็นต้น

2,500,000                        

กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 4,093,440                    

ภารกิจประจ า 4,093,440                      

1.  งานบริหารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 344,000                        

     1.1  งานบริหารทั่วไปส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 64M1-80305 สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทั่วไป
ของส านัก ค่ารับรองผู้เขา้เยี่ยมชมศึกษาดูงานส านักงาน 
เป็นต้น

344,000                          

กลยทุธ์ที ่3.2  ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถ่ินเป็นทีพ่ึ่งของชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่

ยทุธศาสตร์ที ่3  มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน

กิจกรรม: ประสานความรว่มมอืและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาครฐั/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ในและตา่งประเทศในดา้นสิทธิมนุษยชน

กลยทุธ์ 3.1  พัฒนาการด าเนินงานและจดัให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
               สิทธิมนุษยชน

-48- ส านกัส่งเสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน หนา้ที่ 2 จาก 3



รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

2.  งานจา้งเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสริมอัตราก าลัง
    ทีไ่ม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในก าหนดเวลา
    ของทางราชการ

80400                        2,134,440

    2.1  งานจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักส่งเสริม 64M1-80405 สสค. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สสค . จ านวน 11 อตัรา 1,067,220                        

          การเคารพสิทธิมนุษยชน 63M1-80405 ประกอบด้วย
 - งานจัดการงานทั่วไป จ านวน 3 อตัรา
 - งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 1 อตัรา
 - งานเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อตัรา
งานจ้างเอกชนด าเนินงานของศูนยศึ์กษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน จ านวน 6 อตัรา ประกอบด้วย
 - งานนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 6 อตัรา

1,067,220                        

3.  งานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 80500 1,615,000                      

     3.1  งานจ้างผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 64M1-80501 สสค. ค่าใช้จ่ายในงานจ้างผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

255,000                          

     3.2  งานจ้างจัดพิมพ์และจัดท าอาร์ตเวิร์คจดหมาย
           ขา่วมุมมองสิทธิ์

64M1-80502 สสค. ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดท าอาร์ตเวิร์คจดหมายขา่ว
มุมมองสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

360,000                          

     3.3  งานการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
           และส่ือประชาสัมพันธ์เพือ่การประชาสัมพันธ์องค์กร

64M1-80505 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เผยแพร่ความรู้
สิทธิมนุษยชน และส่ือประชาสัมพันธ์เพือ่การประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000                          

     3.4  งานจัดท าวารสารวิชาการ 63M1-80511 สสค. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วย 
งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ผลงานทางวิชาการ
และผลการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

500,000                          

หมายเหต:ุ 
งาน/โครงการ ที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ ) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ส านักงาน กสม. ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ้ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมโดยไม่เพิม่วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

-49- ส านกัส่งเสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน หนา้ที่ 3 จาก 3



หน่วย: บาท

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

726,000                  

726,000                  

ผลผลิต: การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 726,000                     

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพรค่วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน M1-10000 569,000                     

ภารกิจ กสม. M1-11000  500,000                        

1.  การจัดท าเอกสารเพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/
    รายงานประจ าป/ีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

500,000                          

    1.1  การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
          ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

64M1-11001  สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

500,000                          

โครงการเชิงยทุธศาสตร์                          69,000

69,000                         

69,000                         

1.  โครงการรับฟังความคิดเห็นและขอ้มูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
    เพือ่ประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
    ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

63M1-13409  สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที/ลงพืน้ที่รับฟังความคิดเห็น
และขอ้มูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพือ่ประกอบการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทย ปี 2564

69,000                           

กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 157,000                     

ภารกิจประจ า 157,000                        

1. งานบริหารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 42,000                         

    1.1  งานบริหารทั่วไปส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
          สิทธิมนุษยชน

64T5-80304 สฝป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทั่วไป
ของส านัก เป็นต้น

42,000                           

2. งานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 80500 115,000                        

   2.1  งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 63T5-80513 สฝป. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

115,000                          

กลยทุธ์ที ่4.2  พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณส์ิทธิมนุษยชน และชีแ้จง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณส์ิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ อยา่งถูกต้องและ
                   มีประสิทธิภาพ

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

ยทุธศาสตร์ที ่4  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณด์้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ผลงานส าคัญ
                     ของ กสม. ต่อสาธารณชนอยา่งถูกต้องและทัว่ถึง

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักเฝ้าระวังและประเมนิสถานการณส์ทิธิมนุษยชน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น

-50- ส านกัเฝ้าระวังและประเมนิสถานการณ์สิทธิมนษุยชน หนา้ที่ 1 จาก 1



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย งบประมาณ

รวมจัดสรรทัง้สิน้ 1,554,440

1,554,440            

157,000             

157,000             

     1.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ M4-70000

          1.1 ค่าเช่าบริการระบบการใหบ้ริการสายด่วน 1377 64M4-70106 สมต. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center 
ค่าเช่าคู่สายส าหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

157,000                 

1,397,440           

1,235,440           

     1.  งานบริหารทัว่ไปรายส านัก/กลุม่งาน 80300 280,000             

          1.1  งานบริหารทัว่ไปส านักมาตรฐานและติดตาม 64T4-80309 สมต. ค่าใช้จา่ยในการประชุม ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏบิัติราชการ 80,000                   

                การคุ้มครองสิทธมินุษยชน 63T4-80309 กรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น การลงพืน้ทีเ่พือ่หาข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียนพิม่เติม การติดตาม ผลการด าเนินการ เป็นต้น
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จา่ยเพือ่การบริหารงานทัว่ไป
ของส านัก เป็นต้น

200,000                 

     2.  งานจ้างเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสรมิอัตรก าลังที่ไมเ่พียงพอและ
ปฏบิตังิานไมท่นัภายในก าหนดเวลาของทางราชการ

80400 955,440

          2.1  งานจา้งเอกชนด าเนินงานของส านักมาตรฐานและ 64T4-80406 สมต. งานจา้งเอกชนด าเนินงานของ สมต. จ านวน 5 อตัรา ประกอบด้วย 280,800                 

                ติดตามการคุ้มครองสิทธมินุษยชน 63T4-80406  - งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบส านวน 
   จ านวน 2 อตัรา
 - งานบริหารจดัการสารบบส านวน จ านวน 1 อตัรา
 - งานธรุการด้านการรับเร่ืองร้องเรียนและประสาน
   การคุ้มครอง จ านวน 1 อตัรา
 - งานรับเร่ืองร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
   จ านวน 1 อตัรา

674,640                 

162,000             

162,000              

     1.  โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่การบันทึกข้อมูลในระบบ   
         ฐานข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนของกลุ่มงานกล่ันกรองรับเร่ือง 
         ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

63T4-83515 สมต. ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพือ่การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียน
ของกลุ่มงานกล่ันกรองรับเร่ืองร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
สิทธมินุษยชน

162,000                 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

     กลยทุธ์ที ่5.2: พัฒนาการบริหารจดัการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อยา่งมีประสทิธิภาพ ดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส

หน่วย: บาท

     ภารกิจประจ า

     โครงการเชงิยทุธศาสตร์

     ยทุธศาสตร์ที ่5: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจดัการองค์กรให้เกิดผลสมัฤทธิ์ โดยยดึมัน่คุณธรรมและความโปร่งใส

1.  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

     ผลผลติ: การสง่เสริมสทิธิมนุษยชน

     กิจกรรม: วเิคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นสทิธิมนุษยชน ทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

     ภารกิจประจ า

     กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจดัการ

-51- ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธมินุษยชน หน้าที ่1 จาก 1



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น 433,555

433,555       

17,055            

17,055           

-                

      1.  งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
           ระหว่างประเทศ 
           (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
           วงเงิน 1,012,200 บาท)

XXM2-23101  สรป. 1. ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย
    การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
2. ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการประจ า
   สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ติดตาม
    การรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย ได้แก ่อนุสัญญา
    ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
    ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายศัีกด์ิศรี (CAT)

-                  

17,055           

17,055

      1.  งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
           สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National 
           Human  Rights Institutions: GANHRI) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
            วงเงิน 429,350 บาท)

63M2-23308 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเขา้ร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือ
พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก ได้แก ่การประชุมประจ าปี
ของ GANHRI และการประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมนานาชาติ และ
การประชุมหารือกบัส านักต่างๆ เพือ่เตรียมการจัดท าท่าทีของ กสม . เป็นต้น

3,105               

      2.  งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
           แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
             วงเงิน 616,300 บาท)

XXM2-23309 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเขา้ร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
ได้แก ่การประชุมประจ าปีคร้ังที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี 
ของ APF การประชุมเครือขา่ยผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive 
Officers: SEOs) เป็นต้น

-                  

      3.  งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
          แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (SEANF) 
          (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม
           วงเงิน 952,450 บาท)

63M2-23310 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเขา้ร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (SEANF) 
ได้แก่
 -  การประชุมประจ าปีคร้ังที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 -  การประชุมประจ าปีคร้ังที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 -  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group: 
    TWG) จ านวน 2 คร้ัง
 -  การประชุมที่จัดโดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ ภายใต้
    หัวขอ้เฉพาะ (Thematic Issue) จ านวน 2 คร้ัง 
 -  การประชุมความร่วมมือระหว่าง SEANF และ AICHR 
    จ านวน 2 คร้ัง
 -  การประชุมหารือกบัส านักต่างๆ เพือ่เตรียมการจัดท าท่าทีของ 
    กสม.  เป็นต้น

13,950              

     โครงการเชงิยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตรท์ี ่1  ส่งเสรมิและตดิตามใหท้กุภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ดร้บัการรบัรองตามรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยจะตอ้งปฏบิตัติาม

     กลยุทธ์ที ่1.1  ตดิตามและผลักดนัใหภ้าครฐัปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะทีส่ าคัญ ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา ดา้นสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาคี

     ยุทธศาสตรท์ี ่3  มุง่การท างานรว่มกับเครอืขา่ยภายในประเทศและพันธมติรในเวทรีะหว่างประเทศเพ่ือใหเ้กิดการสรา้งพลัง (synergy) ในการท างานรว่มกัน

     กลยุทธ์ที ่3.3  เสรมิสรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในเวทรีะหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

     กิจกรรม: ประสานความรว่มมอืและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาครฐั/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ในและตา่งประเทศในดา้นสิทธิมนุษยชน

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หน่วย: บาท

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

     ผลผลิต: การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

    4.  การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
        ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความส าคัญ
        ร่วมกนัในระดับภูมิภาค 

        (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม
         วงเงิน 141,300 บาท)

XXM2-23311 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเขา้ร่วมประชุมหารือของคณะกรรมาธิการ
ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้
ความส าคัญร่วมกนัในระดับภูมิภาค

-                  

416,500

223,600

    1.  งานบรหิารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บรหิารส านักงาน กสม. 80100 164,500

         1.1 งานสนับสนุนกจิการระหว่างประเทศ 64M2-80105 สรป. ค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนกจิการระหว่างประเทศ เช่น 164,500            

 1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศของ กสม. และส านักงาน กสม.
 3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
 4. ค่าตอบแทนให้แกผู้่มาปฏิบัติงาน เช่น ค่าล่าม เป็นต้น
 5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กบัคณะผู้แทนจากสถาบัน
    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
    และภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยอืนประเทศไทย
    และขอเขา้เยี่ยมเพือ่หารือขอ้ราชการกบัประธาน กสม. และ กสม. 
    ที่เกี่ยวขอ้งกบังานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

    2.  งานบรหิารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 59,100

         2.1 งานบริหารทั่วไปส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 64M2-80306 สรป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
กรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทั่วไปของส านัก ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น

59,100              

192,900         

     1.  โครงการพัฒนากระบวนการท างานเพือ่มุ่งผลสัมฤทธิ์
          ตามภารกจิด้านการต่างประเทศ

64M2-83513 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการท างาน
เพือ่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกจิด้านการต่างประเทศ

192,900            

หมายเหต:ุ 

โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

    กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

    ภารกิจประจ า

     โครงการเชงิยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตรท์ี ่5  เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่คุณธรรมและความโปรง่ใส

     กลยุทธ์ที ่5.2  พัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร ทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ อย่างมปีระสิทธิภาพ ดว้ยความเปน็ธรรมและโปรง่ใส

งาน/โครงการ ที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ ) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ส านักงาน กสม. ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ้ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมโดยไม่เพิม่วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

-53- ส านกัสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศหนา้ที่ 2 จาก 2



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น 1,149,790

1,092,940         

314,000           

314,000           

     1.  โครงการจัดท า "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน" 63M1-13405 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท า "วารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน"

314,000               

778,940

628,940

    1.  งานบรหิารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่ม 80300 80,000

         1.1 งานบริหารทั่วไปส านักกฎหมาย 64T4-80303 สกม. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทั่วไปของส านัก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจ้างแปลเอกสาร และค่าจ้างแปลระเบียบ กสม . 
ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น

80,000                

     2.  งานจ้างเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสรมิอัตรก าลังทีไ่มเ่พียงพอ
          และปฏบิตังิานไมท่นัภายในก าหนดเวลาของทางราชการ

80400 548,940

          2.1 งานจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักกฎหมาย 64T4-80403 สกม. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สกม. จ านวน 3 อตัรา 274,400               
63T4-80403 ประกอบด้วย

 - งานนิติกร จ านวน 2 อตัรา
 - งานนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อตัรา

274,540               

150,000

    1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร
        และระบบงานของส านักกฎหมาย 

64T5-83514 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของส านักกฎหมาย

150,000               

     กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพรค่วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน

    ยุทธศาสตรท์ี ่5: เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่คุณธรรมและความโปรง่ใส

    กลยุทธ์ที ่5.2: พัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร ทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ อย่างมปีระสิทธิภาพ ดว้ยความเปน็ธรรมและโปรง่ใส

     โครงการเชงิยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตรท์ี ่4   ส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจและสรา้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณด์า้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทัง้
ผลงานส าคัญของ กสม. ตอ่สาธารณชนอย่างถูกตอ้งและทัว่ถึง

     กลยุทธ์ที ่4.1     พัฒนางานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนและจัดใหม้แีผนในการส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเน้ือหากลุ่มเปา้หมายและ
กระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม

    กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

    ภารกิจประจ า

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส านักกฎหมาย

หน่วย: บาท

1.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

     ผลผลิต: การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน

    โครงการเชงิยุทธศาสตร์
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56,850             

56,850             

56,850

     1.  โครงการจัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
         และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแกไ้ขปรับปรุง
         กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าส่ังใด ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
         หลักสิทธิมนุษยชน

63T5-53206 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวม
ตลอดทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าส่ัง
ใด ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักสิทธิมนุษยชน

56,850                

     2.  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
         ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
         (รอการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม วงเงิน 1,280,000 บาท)

XXT5-53207 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

-                     

 

     ยุทธศาสตรท์ี ่2   เน้นการด าเนินงานทีก่่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งของภาครฐัและภาคเอกชน  โดยการขบัเคลื่อนและผลักดนัอย่างเปน็ระบบเพ่ือ
ปอ้งกันและแก้ปญัหาดา้นสิทธิมนุษยชน

    ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

    กิจกรรม: จัดท าขอ้เสนอแนะ ขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎหรอืขอ้บงัคับตอ่รฐัสภา/คณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

   โครงการเชงิยุทธศาสตร์

     กลยุทธ์ที ่2.1  เน้นภารกิจในดา้นการใหข้อ้เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมายตอ่รฐัสภาและคณะรฐัมนตรทีีส่ าคัญเพ่ือใหส้อดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

หมายเหต:ุ 
งาน/โครงการ ที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ ) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ส านักงาน กสม. ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ้ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมโดยไม่เพิม่วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย งบประมาณ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น 10,825,864         

-                         

     1.  โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน 
          อิเล็กทรอนิกส์

-  สดส. การด าเนินงานเพือ่พัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธมินุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

-

     กิจกรรม: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร์ 8,455,696             

4,252,496

      1.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ M4-70000 1,077,196             

          1.1  ค่าเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณในการเชื่อมโยง
                ระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

64M4-70102 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

671,532                

          1.2  ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ 64M4-70103 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ 231,120                

          1.3  ค่าเช่าพืน้ที่วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
                (Co-location)

64M4-70104 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ที่วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990                  

          1.4  ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service 
                (SMTP Relay Service) Antispam mail และ 
                Parking Domain

64M4-70105 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service 
(SMTP Relay Service) Antispam mail 
และ Parking Domain

54,554                  

          1.5  ค่าเช่าบริการโปรแกรม 
                Zoom Video Conference

64M4-70107 สดส. ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference 
เพือ่สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการสัมมนาฯ 
ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. 
จ านวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ Zoom Video Conference

20,000                  

     2.  งานบรกิารดแูลบ ารงุรกัษาระบบ 3,175,300              

          2.1  ค่าจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ 
                ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
                ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

64M4-70203 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบ
ต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

1,900,000              

          2.2  ค่าจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
                อัตโนมัติส าหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
                ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
                สิทธมินุษยชน

64M4-70204 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส าหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน

299,000                

          2.3  ค่าจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
                ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

64M4-70205 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

130,000                

    โครงการเชิงยทุธศาสตร์

     ยทุธศาสตรท์ี่ 4:  ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจและสรา้งความตระหนักในเรือ่งสิทธิมุนษยชน สื่อสารเก่ียวกับสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทั้ง
ผลงานส าคัญของ กสม. ตอ่สาธารณชนอยา่งถูกตอ้งและทั่วถึง

     กลยทุธ์ที่ 4.2:  จัดให้มีศูนยก์ลางความรูแ้ละแหล่งข้อมูลดา้นสิทธิมนุษยชน

     ภารกิจประจ า

    กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพรค่วามรูด้า้นสิทธิมนุษยชน

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ส านักงานดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

หน่วย: บาท

1.  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

    ผลผลิต: การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย งบประมาณ

          2.4  ค่าจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
                เพือ่การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
                ด้านสิทธมินุษยชนและระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
                ด้านสิทธมินุษยชน

64M4-70206 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพือ่การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธมินุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธมินุษยชน

750,000                

          2.5  ค่าจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
                ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน

64M4-70207 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน

96,300                  

4,203,200             

475,000

      1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ขับเคล่ือน 
          ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
          ปี พ.ศ. 2565 - 2567

64M4-73501 สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ขับเคล่ือน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 - 
2567

475,000                

     งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)              3,728,200

      2.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน
          คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

64M4-73502 สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
ส านักงาน กสม.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3,728,200              

2,370,168             

2,169,968             

     1.  งานบรหิารทั่วไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 44,000

          1.1 งานบริหารทั่วไปส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน 64T5-80310 สดส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
กรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทั่วไปของส านัก รวมทั้ง การประชุม
คณะท างานด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการหอจดหมายเหตุ และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น

44,000                  

     2.  งานจ้างเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสรมิสรา้งอัตราก าลัง
         ที่ไม่เพียงพอและปฏิบัตงิานไม่ทันภายในก าหนดเวลา
         ของทางราชการ

80400 1,126,968

          2.1  งานจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักดิจิทัล 64T5-80404 สดส. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สดส. จ านวน 6 อัตรา 473,484                
                สิทธมินุษยชน 63T5-80404 ประกอบด้วย

 - งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
   การส่ือสาร จ านวน 2 อัตรา 
 - งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
   สิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา
 - งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
   สิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา
 - งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
   สิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา
 - งานนักจดหมายเหตุ จ านวน 1 อัตรา

653,484                

     3.  งานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 80500 148,000

          3.1  งานการด าเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
                ส านักงาน กสม.

64T5-80503 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชนส านักงาน กสม. ประกอบด้วย 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธมินุษยชน 
(การจัดซ้ือ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) และ
การจัดเตรียมส่ือสารสนเทศเพือ่การบริการ

100,000                

          3.2  งานจ้างแปลเอกสารเพือ่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน 
               คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

64T5-80504 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารเพือ่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน 
กสม. เช่น รายงานผลการตรวจสอบที่น่าสนใจ ข้อเสนอแนะ 
ระเบียบ เป็นต้น

48,000                  

     โครงการเชิงยทุธศาสตร์

     ยทุธศาสตรท์ี่ 5: เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ ์โดยยดึมั่นคุณธรรมและความโปรง่ใส

     กลยทุธ์ที่ 5.5: พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดจิิทัล (Digital)

     กิจกรรม: พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

     ภารกิจประจ า

-57- ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน หน้าที ่2 จาก 3



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย งบประมาณ

    งบลงทุน 80600 851,000

    1.  งานจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์
         (งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)

63M4-80602 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอรข์อง
ส านักงาน กสม.

809,700               

1. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (Anti Virus Gateway) ส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร จ านวน 300 ชุด (ทดแทน
โปรแกรมเดิมที่หมดอายุการใช้งาน)

400,000                

2. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์พรอ้มซอฟตแ์วร ์และอุปกรณ์ 
(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) 
ภายในวงเงิน 40,300 บาท/ชุด จ านวน 9 ชุด (ของส านักบริหาร
กลาง) ประกอบด้วย 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
   - ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
   - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน
   - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

362,700                

3. เครือ่งพิมพ์ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) 35,000                  

3.1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคา 
10,000 บาท/เคร่ือง ของส านักบริหารกลาง จ านวน 2 เคร่ือง 
วงเงิน 20,000 บาท

3.2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท/เคร่ือง ของส านักบริหารกลาง จ านวน 1 เคร่ือง 
วงเงิน 15,000 บาท

4. เครือ่งส ารองไฟ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) 
ขนาด 2 kVA ของส านักบริหารกลาง 
จ านวน 1 เคร่ือง วงเงิน 12,000 บาท 12,000                  

      2.  งานจัดหาครภุัณฑ์ส านักงาน (งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา) 63M4-80604 สดส. ครภุัณฑ์ส านักงาน "ป้ายบอกทางและป้ายข้อมูล
การเข้ารบับรกิารของศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ
ส านักงาน กสม." จ านวน 5 ป้าย ประกอบด้วย
1. ป้ายไฟแบบ LED ต้ังพืน้ จ านวน 2 ป้าย 
   วงเงิน 36,000 บาท
2. ป้ายบอกทิศทางแบบอะคริลิกติดผนัง จ านวน 2 ป้าย
   วงเงิน 3,000 บาท
3. ป้ายต้ังโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ จ านวน 1 ป้าย
   วงเงิน 2,300 บาท

41,300                 

200,200               

     1.  โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
          ของส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน

63M2-83516 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาและก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน

117,000                

     2.  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
          ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

63M2-83517 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

83,200                  

     กลยทุธ์ที่ 5.2: พัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร ทรพัยากรบุคคลและงบประมาณ อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเป็นธรรมและโปรง่ใส

     โครงการเชิงยทุธศาสตร์

     ยทุธศาสตรท์ี่ 5: เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ ์โดยยดึมั่นคุณธรรมและความโปรง่ใส

-58- ส านักดิจิทัลสิทธมินุษยชน หน้าที ่3 จาก 3



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ รหัสกิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น 30,000

     1. งานบรหิารทัว่ไปรายส านัก/กลุ่มงาน 80300 30,000

         1.1  งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน 64M1-80308 นตส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏบิติัราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา เปน็ต้น

30,000                

     ภารกิจประจ า

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วย: บาท

1.  แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

     ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธมินุษยชน

     กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

-59- หนว่ยตรวจสอบภายใน หนา้ที่ 1 จาก 1



หน่วย: บาท

รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย งบประมาณ

450,000               

450,000               

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 450,000                  

กิจกรรม: รบัเรื่องรอ้งเรยีน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมดิสิทธิมนุษยชน 450,000                  

ภารกิจประจ า 450,000                    

1.  งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเร่ืองร้องเรียน 
    การตรวจสอบและเสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยา
    การละเมิดสิทธิมนุษยชน

64T4-40100 กสม./
คณะ

อนุกรรมการ
ทุกชุด/

ส านักงาน กสม.

ค่าใช้จ่ายในการรับเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบ การตรวจสอบ 
และจัดท าขอ้เสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ กสม./ คณะอนุกรรมการทุกชุด/ 
ส านักงาน กสม. ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เป็นต้น

50,000                        

2.  งานคณะท างานทุกชุด 64T4-40200 กสม./ ค่าใช้จ่ายในงานของคณะท างานทุกชุด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 100,000                      

63T4-40200

คณะ
ท างาน
ทุกชุด/

ส านักงาน 
กสม.

ในการประชุม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคลในการมาให้ขอ้มูลประกอบการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น

300,000                      

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบรวมคณะท างานและคณะอนุกรรมการ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รวมจัดสรรทัง้สิ้น

-60- งบรวมคณะท างานและคณะอนกุรรมการ หนา้ที่ 1 จาก 1



บาท รอ้ยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 151,517,600.00        59.23

แผนงานพ้ืนฐาน 98,437,754.02          38.48

     ผลผลติ: การสง่เสริมสทิธมินุษยชน 86,658,376.02          33.88
1  กจิกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 43,317,809.00           16.93

2  กจิกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ/
 เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

30,678,991.02           11.99

3  กจิกรรมรวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

12,661,576.00           4.95

    ผลผลติ: การคุ้มครองสทิธมินุษยชน 11,779,378.00          4.60
1  กจิกรรมรับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยา

 การละเมิดสิทธิมนุษยชน
9,596,560.00             3.75

2  กจิกรรมจดัท าขอ้เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภา   
 คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

2,182,818.00             0.85

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1,143,700.00            0.45
งบส ารองไวส้ว่นกลาง กรณฉีกุเฉนิหรือจ าเป็นเร่งดว่น 4,700,945.00            1.84

255,799,999.02     100.00

* ภายใต้แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วงเงินงบประมาณ จ านวน 255,799,999.02 บาท ได้จดัสรรงบประมาณให้กบักจิกรรมพัฒนาระบบบริหารจดัการ

จ านวน  26,824,426.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของวงเงินงบประมาณที่จดัสรรทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น

 จ าแนกตามแผนงาน/กิจกรรม

กิจกรรม วงเงนิงบประมาณที่จัดสรร 

ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

3.4 แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน/กิจกรรม
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หน่วย: บาท

รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้า่ย งบประมาณ

   255,799,999.02   

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 151,517,600       

ผลผลติ  รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ 151,517,600       

1.1  กิจกรรมการสง่เสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชน 151,517,600       
งบบคุลากร 64P1-10100 143,923,200       

1 ค่าใชจ้า่ยบคุลากร 64P1-10101 สบก. เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนส าหรับ กสม. และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน

143,923,200         

งบด าเนินงาน 64P1-10200 7,594,400           

1 ค่าเชา่บา้น 64P1-10201 สบก. ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธขิองข้าราชการ 576,000               

2 เงินบ าเหนจ็ตอบแทน กสม. 62P1-10202 สบก. ค่าใช้จ่ายเงินบ าเหน็จตอบแทน กสม. 1,610,800            

3 ค่ารับรองเหมาจา่ย กสม. 64P1-10203 สบก. ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน 3,606,000            

4 ค่าประกนัสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ*

63P1-10204 สบก. ค่าใช้จ่ายเพือ่จัดท าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

620,000               

5 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคมพนกังานราชการ
และผู้ชว่ยปฏบิติังาน

64P1-10205 สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

864,600               

6 เงินสมทบพระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2561

64P1-10206 สบก. ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบัญญติัเงินทดแทน (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2561

47,000                

7 ค่าประกนัสุขภาพของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาติ เลขานกุารและผู้ชว่ยเลขานกุารประจ า
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ*

63P1-10207 สบก. ค่าใช้จ่ายเพือ่จัดท าประกันสุขภาพของ
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

270,000               

98,437,754.02     

ผลผลิต การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 97,430,904         

2.1  กิจกรรมรณรงค์และเผยแพรค่วามรู้ด้านสิทธิมนุษยชน M1-10000 10,050,489         

ภารกิจ กสม. M1-11000  1,600,000           
1 การจดัท าเอกสารเพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธมินษุยชน/

รายงานประจ าป/ีรายงานสถานการณ์สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ
1,600,000            

1.1 การจดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
     ด้านสิทธมินษุยชนภายในประเทศ ป ี2563

64M1-11001  สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

500,000               

1.2 การจดัท ารายงานผลการปฏบิติังานของ
     คณะกรรมการ สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ 
     ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

63M1-11002  สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

700,000               

1.3 การจดัท ารายงานผลการปฏบิติังานของ
     คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ชดุที ่3

63M1-11003  สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ชุดที ่3

400,000               

รหสักิจกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

จ าแนกรายกิจกรรม

แผนงาน/ผลผลติ/กิจกรรม/งาน/โครงการ

2. แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

รวมจดัสรรทัง้สิน้
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์            8,450,489

1,084,680           

1,084,680            

1 โครงการเผยแพร่และขบัเคล่ือนผลการศึกษาวจิยัสิทธมินษุยชน
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นธรุกจิกบัสิทธิ
มนษุยชน รวมถงึสิทธปิระการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

63M1-13201 สกค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเผยแพร่และ
ขับเคล่ือนผลการศึกษาวจิัยสิทธมินุษยชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นธรุกิจกับสิทธมินุษยชน 
รวมถึงสิทธปิระการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

784,680

2 โครงการถอดบทเรียนในการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการสิทธมินยุชนแหง่ชาติตามหลักการชีแ้นะ เร่ือง
ธรุกจิกบัสิทธมินษุยชนในธรุกจิทอ่งเทีย่วและโรงแรม

63M1-13202 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถอดบทเรียน
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธมินุยชนแห่ง
ชาติตามหลักการชี้แนะ เร่ืองธรุกิจกับสิทธมินุษยชนใน
ธรุกิจท่องเทีย่วและโรงแรม

300,000

7,365,809           

4,696,809           

1 งานการขบัเคล่ือนกจิกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนษุยชนของศูนยศึ์กษาและประสานงานด้านสิทธมินษุยชนใน
ภมูภิาค

สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบเคล่ือนกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชนของ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธมินุษยชน
ในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศึกษา
และประสานงานด้านสิทธมินุษยชน การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธมินุษยชน
ให้กับเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธมินุษยชน เป็นต้น

6,564,720           

63M2-80503 สสค. 1. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิ
มนุษยชน (Youth Standing Up For Human Rights)

3,981,200

63M2-80504 สสค. 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวทิยากร
กระบวนการ (Training of Trainers) 
ด้านสิทธมินุษยชนศึกษา เพือ่น าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธมินุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานไปประยุกต์ใช้

1,666,000            

63M2-80505 สสค. 3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธมินุษยชนในภูมิภาค

848,640               

64M1-80506 สสค. 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ใน
การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค

68,880                

2 การคัดเลือกบคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมปกปอ้งและคุ้มครองสิทธมินษุยชน 
ประจ าป ี2563

64M1-80507 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรทีม่ี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2563

300,000               

3 การจดังานวนัสิทธมินษุยชนสากล 10 ธนัวาคม 
ประจ าป ี2563

64M1-80508 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน
วนัสิทธมินุษยชนสากล 10 ธนัวาคม 
ประจ าปี 2563

2,500,000            

4 โครงการจดัท า "วารสารกฎหมายสิทธมินษุยชน" 63M1-13405 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท า 
"วารสารกฎหมายสิทธมินุษยชน"

314,000               

ยุทธศาสตรท์ี ่2 เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสรา้งของภาครฐัและภาคเอกชน  โดยการขับเคลือ่นและผลักดันอย่างเปน็ระบบ เพ่ือ
ปอ้งกันและแก้ปญัหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนางานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเน้ือหากลุม่เปา้หมาย และ
กระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธ์ที ่2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจและสรา้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สือ่สารเก่ียวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ถึง
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5 โครงการจดัท าคู่มอืการจดัการเรียนรู้สิทธมินษุยชนศึกษาใน
ระดับอดุมศึกษา

63M1-13406  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธมินุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา

700,000               

6 โครงการเผยแพร่คู่มอืวทิยากรกระบวนการ
ด้านสิทธมินษุยชนศึกษา

63M1-13407  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเผยแพร่
คู่มือวทิยากรกระบวนการด้านสิทธมินุษยชนศึกษา

500,000               

7 โครงการจดัท าแผนงานและการพฒันาทกัษะการเปน็วทิยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธมินษุยชน

63M1-13408  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนงานและการ
พัฒนาทักษะการเป็นวทิยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธมินุษยชน

313,929               

69,000               

1 โครงการรับฟงัความคิดเหน็และขอ้มลูสถานการณ์
สิทธมินษุยชนเพือ่ประกอบการจดัท ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทย ป ี2564

63M1-13409  สฝป. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวท/ีลงพืน้ทีรั่บฟังความคิดเห็นและ
ข้อมูลสถานการณ์สิทธมินุษยชนเพือ่ประกอบการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2564

69,000                

-                    

1 โครงการพฒันาคลังขอ้มลูสารสนเทศ
ด้านสิทธมินษุยชนอเิล็กทรอนกิส์

-  สดส. การด าเนินงานเพือ่พัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธมินุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

-                     

2,600,000           

1 โครงการเสริมสร้างความตระหนกัด้านสิทธมินษุยชน
ผ่านการด าเนนิงานของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

63M1-13410  สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านสิทธมินุษยชนผ่านการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

2,600,000

10,787,005         

ภารกิจ กสม. M2-21000 90,000               
1 การประชมุองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนญู 64M2-21001  สกค. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ
90,000                

2 แผนงานการเขา้ร่วมประชมุระหวา่งประเทศระหวา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วกบัสิทธมินยุชน ทีจ่ดัโดยกลไกของสหประชาชาติ รวมทัง้
 เครือขา่ยสถาบนัสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ รัฐบาล และภาค
ประชาสังคม ซ่ึงยงัไมไ่ด้ก าหนดสถานทีแ่ละชว่งเวลา 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
วงเงิน 2,000,800 บาท)

XXM2-21002  สกค. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมระหวา่งประเทศ
ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกับสิทธมินุยชน ทีจ่ัดโดยกลไก
ของสหประชาชาติ รวมทัง้ เครือข่าย
สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และ
ภาคประชาสังคม ซ่ึงยังไม่ได้ก าหนดสถานทีแ่ละช่วงเวลา

-                     

โครงการเชิงยุทธศาสตร์          10,697,005
-                    

-                    

1 งานตามพนัธกรณีและมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหวา่งประเทศ
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
วงเงิน 1,012,200 บาท)

XXM2-23101  สรป. 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการอนุสัญญาวา่ด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจ าสนธสัิญญาระหวา่งประเทศด้านสิทธมินุษยชน
เพือ่ติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธสัิญญาของ
ไทย ได้แก่ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทีย่่ ายี
ศักด์ิศรี (CAT)

-                     

กลยุทธ์ที ่4.4 พัฒนาการสือ่สารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที ่1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครฐัปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญ ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาคี

2.2  กิจกรรมประสานความรว่มมือและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาครฐั/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ในและต่างประเทศ
      ในด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ด้รบัการรบัรองตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยจะต้องปฏิบตัิตาม

กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้จง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปญัหา
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที ่4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
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4,201,165           

1,602,610           

1 โครงการ "การจดัท ารายงานสถานการณ์ปญัหาและ
ผลกระทบด้านสิทธมินษุยชนจากโครงการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
 และขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธมินษุยชน"

63M2-23302 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "การจัดท ารายงาน
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน"

197,840               

2 โครงการประสานความร่วมมอืกบัเครือขา่ยเพือ่ส่งเสริมสิทธิ
ของกลุ่มชาติพนัธุแ์ละการแกไ้ขปญัหาคนไทยพลัดถิน่ 
และไร้สถานะ

63M2-23303 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพือ่ส่งเสริมสิทธขิองกลุ่มชาติพันธุแ์ละการ
แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิน่ และไร้สถานะ

900,870               

3 โครงการ “กสม. ลงพืน้ทีภ่มูภิาคเพือ่ขบัเคล่ือนและแกไ้ขปญัหา
 ประเด็นสิทธมินษุยชน” 
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,500,000 บาท)

xxM2-23304 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ “กสม. ลงพืน้ทีภู่มิภาค
เพือ่ขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหา ประเด็นสิทธมินุษยชน”

4 โครงการขบัเคล่ือนเพือ่แกไ้ขปญัหาการเขา้ถงึกองทนุยติุธรรม 
ตามพระราชบญัญัติกองทนุยติุธรรม พ.ศ. 2558

63M2-23305 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคล่ือน
เพือ่แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตาม
พระราชบัญญติักองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

503,900               

2,581,500           

1 โครงการจดัต้ังศูนยศึ์กษาและประสานงาน
ด้านสิทธมินษุยชนในภมูภิาค

63M2-23306 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดต้ังศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธมินุษยชน  เช่น การประชุม การ
เดินทางไปราชการ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเอกชนด าเนินการ เป็นต้น

2,500,000            

2 โครงการการจดัประชมุรับฟงัความเหน็ต่อผลการศึกษาวจิยั 
เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปญัหาด้านสิทธชิมุชนทีเ่กดิจากการ
สร้างเขือ่น ฝาย และอา่งเกบ็น้ า”

63M2-23307 สกค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น
ต่อผลการศึกษาวจิัย เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปัญหา
ด้านสิทธชิุมชนทีเ่กิดจากการสร้างเขือ่น ฝาย และ
อ่างเก็บน้ า”

81,500                

17,055               

1 งานในกรอบความร่วมมอืพนัธมติรระดับโลกวา่ด้วยสถาบนั
สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ (Global Alliance of National 
Human Rights Institutions: GANHRI) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
วงเงิน 429,350 บาท)

63M2-23308 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกวา่ด้วยสถาบัน
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทัว่โลก ได้แก่ 
การประชุมประจ าปีของ GANHRI และ
การประชุมสมัชชาใหญ ่การประชุมนานาชาติ และการ
ประชุมหารือกับส านักต่าง ๆ 
เพือ่เตรียมการจัดท าท่าทีของ กสม. เป็นต้น

3,105                  

2 งานในกรอบความร่วมมอืระหวา่งสถาบนั
สิทธมินษุยชนแหง่ชาติภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟกิ (APF)
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 
วงเงิน 616,300 บาท)

XXM2-23309 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหวา่งสถาบัน
สิทธมินุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
ได้แก่ การประชุมประจ าปี คร้ังที ่26 และการประชุม
ใหญทุ่ก 2 ปี ของ APF การประชุมเครือข่ายผู้บริหาร
ระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) เป็นต้น

-                     

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานรว่มกับภาคีเครอืข่าย ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน 
ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสรมิให้สถาบนัวิชาการในท้องถ่ินเปน็ทีพ่ึ่งของชุมชน เพ่ือการส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่

กลยุทธ์ที ่3.3 เสรมิสรา้งความรว่มมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่นความรู้เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตรท์ี ่3 มุง่การท างานรว่มกับเครอืข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสรา้งพลัง (synergy)
ในการท างานรว่มกัน
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3 งานในกรอบความร่วมมอืระหวา่งสถาบนัสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEANF) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม วงเงิน 952,450 
บาท)

63M2-23310 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหวา่งสถาบัน
สิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (SEANF) ได้แก่ การประชุมประจ าปี
คร้ังที ่17 และการสัมมนาวา่ด้วยสถาบัน
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ การประชุมประจ าปี
คร้ังที ่18 และการสัมมนาวา่ด้วยสถาบัน
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ การประชุมระดับเจ้าหน้าที ่
(Technical Working  Group: TWG) จ านวน 2 คร้ัง 
การประชุมทีจ่ัดโดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ ภายใต้
หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) จ านวน 2 คร้ัง 
 - การประชุมความร่วมมือระหวา่ง SEANF และ AICHR 
จ านวน 2 คร้ัง
 - การประชุมหารือกับส านักต่างๆ 
เพือ่เตรียมการจัดท าท่าทีของ กสม. เป็นต้น

13,950                

4 การประชมุหารือของคณะกรรมาธกิารของรัฐบาลอาเซียนวา่
ด้วยสิทธมินษุยชน (AICHR) ในประเด็นทีใ่หค้วามส าคัญร่วมกนั
ในระดับภมูภิาค 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม
วงเงิน 141,300 บาท)

XXM2-23311 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเข้าร่วมประชุมหารือของ
คณะกรรมาธกิารของรัฐบาลอาเซียนวา่ด้วยสิทธมินุษยชน
 (AICHR) ในประเด็นทีใ่ห้ความส าคัญร่วมกันในระดับ
ภูมิภาค

-                     

2.3 กิจกรรมวเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นสทิธมินุษยชน ทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์ 11,810,576         

ภารกิจประจ า M4-70000 7,607,376           

2.3.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,234,196           
1 งานจดัหาวสัดุคอมพวิเตอร์ 64M4-70101 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1,040,380            

63M4-70101 หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เม้าส์ แผ่นดิสเก็ตต์ เป็นต้น 1,959,620            

2 ค่าเชา่วงจรส่ือสารสัญญาณในการเชือ่มโยงระบบอนิเตอร์เนต็ 
(Leased Line Internet)

64M4-70102 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณในการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

671,532               

3 ค่าเชา่บริการขา่วสารขอ้มลูออนไลน์ 64M4-70103 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ 231,120               

4 ค่าเชา่พืน้ทีว่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย (Co-location) 64M4-70104 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ทีว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990                

5 ค่าเชา่บริการ Mail Relay Outbound Service 
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking 
Domain

64M4-70105 สดส. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound 
Service (SMTP Relay Service) Antispam mail และ
 Parking Domain

54,554                

6 ค่าเชา่บริการระบบการใหบ้ริการสายด่วน 1377 64M4-70106 สมต. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center 
ค่าเช่าคู่สายส าหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

157,000               

7  ค่าเชา่บริการโปรแกรม Zoom Video Conference 64M4-70107 สดส. ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference 
เพือ่สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการสัมมนาฯ 
ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสม. 
จ านวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ Zoom Video 
Conference

20,000                
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2.3.2 งานบรกิารดแูลบ ารงุรกัษาระบบงาน 3,373,180           

1 ค่าจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบงานพสัดุและระบบงานคลัง 64M4-70201 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของกลุ่มงานคลัง/ 
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาระบบพัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มงานพัสดุ

108,000               

2 ค่าจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 64M4-70202 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

89,880                

3 ค่าจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และระบบต่างๆใน
หอ้งควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบรักษาความ
ปลอดภยัเครือขา่ยสารสนเทศ

64M4-70203 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
ระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

1,900,000            

4 ค่าจา้งบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั
ส าหรับการปฏบิติังาน และการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนยส์ารสนเทศสิทธมินษุยชน

64M4-70204 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน

299,000               

5 ค่าจา้งบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านกังาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

64M4-70205 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

130,000               

6 ค่าจา้งบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธมินษุยชน และระบบฐานขอ้มลูเครือขา่ย
ด้านสิทธมินษุยชน

64M4-70206 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพือ่การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธมินุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธมินุษยชน

750,000               

7 ค่าจา้งบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ศูนยส์ารสนเทศ
สิทธมินษุยชน

64M4-70207 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน

96,300                

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ M4-73000            4,203,200

475,000             

475,000             

1 โครงการจดัท าแผนพฒันาระบบดิจทิลัเพือ่ขบัเคล่ือน
ส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ 
ป ีพ.ศ. 2565 - 2567

64M4-73501 สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่
ขับเคล่ือนส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 - 2567

475,000               

งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)            3,728,200
2 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของส านกังาน

คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

64M4-73502 สดส. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของส านักงาน กสม.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

3,728,200            

ยุทธศาสตรท์ี ่5 เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่คุณธรรมและความโปรง่ใส

กลยุทธ์ที ่5.5  พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารดิจิทัล (Digital)
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2.6  กิจกรรมพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 64,782,834.02     

ภารกิจประจ า 60,158,334.02     

2.6.1 งานบรหิารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บรหิาร
ส านักงาน กสม.

80100 12,183,986.02     

1 ค่าเชา่รถยนต์ประจ าต าแหนง่ กสม. 64M2-80101 สบก.  ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง กสม. จ านวน 7 คัน 6,592,320            

2 ค่าเชา่รถยนต์ส่วนกลาง 64M1-80102 สบก.  ค่าเช่ารถยนต์ทีน่ัง่ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จ านวน 2 คัน 
และค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จ านวน 3 คัน

1,333,800            

3 ค่ารับรองประธาน กสม. 64M2-80103 สบก. ค่ารับรองประจ าต าแหน่งประธาน กสม. เพือ่ต้อนรับ 20,000.00            

63M2-80103 ผู้มาขอเข้าพบ/ติดต่อราชการกับประธานกสม. 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ใช้จ่ายในการไป
ปฏิบัติราชการการเข้าร่วมประชุม และ
งานบริหารต่างๆ ของ กสม. เลขาธกิาร กสม. 
รองเลขาธกิาร กสม. ทีป่รึกษาส านักงาน กสม. รวมทัง้
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

73,366.02            

4 ค่าใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนนุงานของผู้บริหารระดับสูง 64M2-80104 สบก. ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ การเข้าร่วมประชุม 
และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. / เลขาธกิาร กสม./รอง
เลขาธกิาร กสม./ ทีป่รึกษาส านักงาน กสม. รวมทัง้
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

500,000               

5 งานสนบัสนนุกจิการระหวา่งประเทศ 64M2-80105 สรป. ค่าใช้จ่ายในงานสนบัสนนุกจิการระหว่างประเทศ เช่น 164,500               
1. ค่าสมาชิกสถาบนัความร่วมมือด้านสิทธิมนษุยชน 
   ระหว่างประเทศ
2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังาน
   ด้านสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศของ กสม. และ
   ส านกังาน กสม.
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหนว่ยงาน/
   องค์กรภายนอก
4. ค่าตอบแทนใหแ้กผู้่มาปฏบิติังาน เช่น ค่าล่าม เปน็ต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กบัคณะผู้แทน
   จากสถาบนัสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติจาก
   ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และ
   ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศทีเ่ดินทาง
   มาเยอืนประเทศไทยและขอเข้าเยีย่มเพือ่หารือ
   ข้อราชการกบัประธาน กสม. และ กสม. 
   ทีเ่กีย่วข้องกบังานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ

6 งานประชมุ กสม./ผู้บริหาร 64M2-80106 สกค.
สคส.
สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. และ
การประชุมบุคลากรของส านักงาน กสม. หรือ
การประชุม/การปฏิบัติงานทีผู้่บริหารมอบหมาย
ให้จัดหรือด าเนินการ

3,000,000            

7 งานพธิกีารและรัฐพธิี 64M2-80107 สบก. ค่าใช้จ่ายส าหรับงานพิธกีารและรัฐพิธ ีเช่น 
ค่าพวงมาลา ค่าพานพุม่ ค่าจัดงานศาสนพิธี
ทางศาสนา และงานพิธเีนือ่งในโอกาสต่างๆ

500,000               
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2.6.2 งานบรหิารจัดการ ภาพรวมของส านักงาน กสม. 80200 23,454,800         
1 งานอาคารสถานที่ 64T4-80201 สบก. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยพืน้ทีข่องส านักงาน กสม. 

และค่าจ้างรักษาความสะอาดพืน้ทีข่องส านักงาน กสม.
3,300,000            

2 งานยานพาหนะ 64M2-80202 สบก. ค่าใช้จ่ายส าหรับงานยานพาหนะของส านักงาน กสม. 
ได้แก่ ค่าน้ ามันรถยนต์ ค่าบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์ 
ค่าจัดท า พรบ.รถยนต์ของส านักงาน กสม. เป็นต้น

300,000               

3 ค่าสาธารณูปโภค 64M1-80203 สบก. ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์            11,000,000

63M1-80203 และค่าบริการโทรศัพท์พืน้ฐานประจ าส านักงาน และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

            2,000,000

4 งานจดัหาพสัดุ 64M1-80204 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏิบัติงาน             3,114,320

63M1-80204 ของ กสม. และส านักงาน กสม. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ ค่าวสัดุ ค่าใช้จ่ายการประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

               885,680

5 งานทรัพยากรบคุคล 64M2-80205 สบก. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุ ค่าบัตรประจ าตัว 50,000                

63M2-80205 เจ้าหน้าที ่ค่าใช้จ่ายในการประชุมทีเ่กีย่วกับงาน
บริหารงานบุคคล ค่าอาหารท าการนอกเวลาและเงิน
ชดเชยค่าดอกเบีย้เป็นต้น

350,000               

6 งานพสัดุและอาคารสถานที่ 64M2-80206 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 
จัดพิมพ์แบบฟอร์มงานพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการเกีย่วกับ
พัสดุและอาคารสถานที ่และค่าอาหารท าการ
นอกเวลา เป็นต้น

24,000                

7 งานการเงินการคลัง 64M2-80207 สบก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์
เอกสารการเงิน ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น

10,000                

8 งานนโยบายและยทุธศาสตร์ 64M2-80208 สกค. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
เพือ่การประชุมเกีย่วกับการงบประมาณของ
ส านักงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การติดตามผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
แผนในระดับต่างๆ ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น

50,000                

9 งานพฒันาระบบงานและพฒันาบคุลากร 64M2-80209 สบก. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเพือ่งานพัฒนาระบบงานต่าง ๆ 
ของส านักงานและการพัฒนาบุคลากร ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลา เป็นต้น

10,000                

10 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบคุคล 64M1-80210 สบก. ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคลตามระเบียบ 400,000               
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล

11 ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหนง่ 64M1-80211 สบก. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์             1,930,800

ประจ าต าแหน่ง ส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รถประจ า
ต าแหน่ง จ านวน 5 ต าแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธกิาร 
กสม. รองเลขาธกิาร กสม. จ านวน 3 ต าแหน่ง และผู้ช่วย
เลขาธกิาร กสม. จ านวน 1 ต าแหน่ง

-69-



หน่วย: บาท

รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้า่ย งบประมาณแผนงาน/ผลผลติ/กิจกรรม/งาน/โครงการ

12 ค่าธรรมเนยีมด้านการปฏบิติังานด้านการตรวจสอบ
ของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ป ี2564 ยกเว้นการจัดเกบ็)

- สบก. ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

-                     

13 งานสนบัสนนุมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวงัและ
ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

63M2-80212 สบก. ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วน
ในการเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

30,000                

2.6.3 งานบรหิารทัว่ไปรายส านัก/กลุม่งาน 80300 1,189,100           

1 งานบริหารทัว่ไปส านกับริหารกลาง 64M1-80301 สบก. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก เป็นต้น

20,000                

2 งานบริหารทัว่ไปส านกัคุ้มครองสิทธมินษุยชน 64T4-80302 สคส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก ค่าจ้างแปล
เอกสาร ค่าจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น

150,000               

3 งานบริหารทัว่ไปส านกักฎหมาย 64T4-80303 สกม. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล และ
ค่าจ้างแปลระเบียบ กสม. เป็นต้น

80,000                

4 งานบริหารทัว่ไปส านกัเฝ้าระวงัและ
ประเมนิสถานการณ์สิทธมินษุยชน

64T5-80304 สฝป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก เป็นต้น

42,000                

5 งานบริหารทัว่ไปส านกัส่งเสริมการเคารพ 64M1-80305 สสค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 344,000               
สิทธมินษุยชน ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารท า

การนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทัว่ไป
ของส านัก ค่ารับรองผู้เข้าเยีย่มชมศึกษาดูงานส านักงาน 
เป็นต้น

6 งานบริหารทัว่ไปส านกัสิทธมินษุยชนระหวา่งประเทศ 64M2-80306 สรป. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก ค่าแปล
เอกสาร เป็นต้น

59,100                

7 งานบริหารทัว่ไปส านกักจิการคณะกรรมการ
สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

64M1-80307 สกค. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก ค่าแปล
เอกสาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

140,000               

8 งานบริหารทัว่ไปหนว่ยตรวจสอบภายใน 64M1-80308 นตส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น

30,000                
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9 งานบริหารทัว่ไปส านกัมาตรฐานและติดตาม 64T4-80309 สมต. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 80,000                

การคุ้มครองสิทธมินษุยชน 63T4-80309 ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น การลง
พืน้ทีเ่พือ่หาข้อเท็จจริงเกีย่วกับเร่ืองร้องเรียนพิม่เติม การ
ติดตาม ผลการด าเนินการ เป็นต้น ค่าอาหารท าการนอก
เวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก 
เป็นต้น

200,000               

10 งานบริหารทัว่ไปส านกัดิจทิลัสิทธมินษุยชน 64T5-80310 สดส. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ 
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่การบริหารงานทัว่ไปของส านัก รวมทัง้
การประชุมคณะท างานด้าน IT ทีเ่กีย่วข้องเช่น 
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ หอจดหมายเหตุ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

44,000                

2.6.4 งานจ้างเอกชนด าเนินงานเพ่ือเสรมิอัตราก าลัง
ทีไ่ม่เพียงพอและปฏิบตัิงานไม่ทันภายในก าหนดเวลา
ของทางราชการ

80400           10,492,848

1 งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกับริหารกลาง 64M1-80401 สบก. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สบก. จ านวน 1,843,440            

63M1-80401 21 อัตรา ประกอบด้วย
 - งานบริหารทัว่ไป จ านวน 3 อัตรา
 - งานบริการจัดอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมฯ 
    จ านวน 4 อัตรา
 - งานรับโทรศัพท์  จ านวน 1 อัตรา
 - งานสนับสนุนด้านการจัดการงานทัว่ไป 
   จ านวน 1 อัตรา
 - งานจัดการทัว่ไป 2 อัตรา 
 - งานตรวจหลักฐานการจ่าย จ านวน 1 อัตรา
 - งานผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา
 - งานดูแลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ 
   จ านวน 2 อัตรา
 - งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา
* คนขับรถเพิม่ใหม่ 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 
10 เดือน ใช้งบปี 63 ทัง้หมด

1,993,440            

2 64T4-80402 สคส. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สคส. จ านวน 585,080               

63T4-80402 6 อัตรา ประกอบด้วย
 - งานธรุการด้านการสืบสวนและตรวจสอบ
การละเมิดสิทธมินุษยชน จ านวน 3 อัตรา
 - งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธมินุษยชน จ านวน 3 อัตรา

585,100               

3 งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกักฎหมาย 64T4-80403 สกม. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สกม. จ านวน 3 อัตรา 274,400               

63T4-80403 ประกอบด้วย
 - งานนิติกร จ านวน 2 อัตรา
 - งานนักจัดการงานทัว่ไป จ านวน 1 อัตรา

274,540               

งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกัคุ้มครอง
สิทธมินษุยชน
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4 64T5-80404 สดส. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สดส. จ านวน 6 อัตรา 473,484               

63T5-80404 ประกอบด้วย
 - งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
   การส่ือสาร จ านวน 3 อัตรา 
 - งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
   สิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา
 - งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
   สิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา
 - งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากร
   สารสนเทศสิทธมินุษยชน จ านวน 1 อัตรา

653,484               

5 งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกัส่งเสริม 64M1-80405 สสค. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สสค. จ านวน 11 อัตรา 1,067,220            

การเคารพสิทธมินษุยชน 63M1-80405 ประกอบด้วย
 - งานจัดการงานทัว่ไป จ านวน 3 อัตรา
 - งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 1 อัตรา
 - งานเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 อัตรา
 - งานจ้างเอกชนด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
   ประสานงานด้านสิทธมินุษยชน จ านวน 
   6 อัตรา ประกอบด้วย
 - งานนักจัดการงานทัว่ไป จ านวน 6 อัตรา

1,067,220            

6 งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกัมาตรฐาน 64T4-80406 สมต. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สมต. จ านวน 5 อัตรา 280,800               

และติดตามการคุ้มครองสิทธมินษุยชน 63T4-80406 ประกอบด้วย
 - งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบส านวน 
   จ านวน 2 อัตรา
 - งานบริหารจัดการสารบบส านวน จ านวน 1 อัตรา
 - งานธรุการด้านการรับเร่ืองร้องเรียนและ
   ประสานการคุ้มครอง จ านวน 1 อัตรา
 - งานรับเร่ืองร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง 
   จ านวน 1 อัตรา

674,640               

7 งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกักจิการคณะกรรมการ 64M1-80407 สกค. งานจ้างเอกชนด าเนินงานของ สกค. จ านวน 4 อัตรา 720,000               

สิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ประกอบด้วย
 - งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
   และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
   การประจ าปี จ านวน 1 อัตรา
 - งานสนับสนุนการจัดท าร่างรายงานประจ าปี
   ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
   จ านวน 1 อัตรา
 - งานบริหารทัว่ไปและงานตามหน้าทีข่อง
   กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา
 - งานสนับสนุนงานศึกษาวจิัยสิทธมินุษยชน 
   จ านวน 1 อัตรา

งานจา้งเอกชนด าเนนิงานของส านกัดิจทิลั
สิทธมินษุยชน
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2.6.5 งานตามภารกิจของส านัก/กลุม่งาน 80500 4,488,000           

1 งานจา้งผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 64M1-80501 สสค. ค่าใช้จ่ายในงานจ้างผลิตรายการวทิยุกระจายเสียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

255,000               

2 งานจา้งจดัพมิพแ์ละจดัท าอาร์ตเวร์ิคจดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ 64M1-80502 สสค. ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดท าอาร์ตเวร์ิค
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

360,000               

3 งานการด าเนนิงานศูนยส์ารสนเทศสิทธมินษุยชน 
ส านกังาน กสม.

64T5-80503 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชนส านักงาน กสม. ประกอบด้วย 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธมินุษยชน 
(การจัดซ้ือ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) และ
การจัดเตรียมส่ือสารสนเทศเพือ่การบริการ

100,000               

4 งานจา้งแปลเอกสารเพือ่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านกังาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

64T5-80504 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารเพือ่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ส านักงาน กสม. เช่น รายงานผลการตรวจสอบทีน่่าสนใจ
 ข้อเสนอแนะ ระเบียบ เป็นต้น

48,000                

5 งานการผลิตส่ือส่ิงพมิพเ์ผยแพร่ความรู้สิทธมินษุยชนและส่ือ
ประชาสัมพนัธเ์พือ่การประชาสัมพนัธอ์งค์กร

64M1-80505 สสค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
เผยแพร่ความรู้สิทธมินุษยชน และ
ส่ือประชาสัมพันธเ์พือ่การประชาสัมพันธอ์งค์กร

500,000               

6 งานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการละเมดิสิทธมินษุยชน 64T4-80510 สคส. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพืน้ที่ 707,200               

63T4-80510 เพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าประกันภัย
ในการปฏิบัติงานในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย/รวมถึง
การติดตามการตรวจสอบเกีย่วกับเร่ืองร้องเรียน/
ค าร้อง การละเมิดสิทธมินุษยชน/ การจัดประชุม
ไกล่เกล่ีย/การปฏิบัติราชการนอกเวลางาน/
สรุปเร่ืองร้องเรียน และค่าจ้างแปลเอกสาร

1,792,800            

7 งานจดัท าวารสารวชิาการ 63M1-80511 สสค. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารวชิาการ 
ซ่ึงประกอบด้วย งานวชิาการด้านสิทธมินุษยชน
เช่น ผลงานทางวชิาการและผลการศึกษาวจิัย
ด้านสิทธมินุษยชน เป็นต้น

500,000               

8 งานบริหารงานวจิยัสิทธมินษุยชน 63M2-80512 สกค. ค่าใช้จ่ายส าหรับงานบริหารงานวจิัย
สิทธมินุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

110,000               

9 งานเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชน 63T5-80513 สฝป. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์
ด้านสิทธมินุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

115,000               
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งบลงทุน 80600 8,349,600           
1 งานปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งสถานทีท่ างาน

ของส านักงาน กสม.
(ภารกจิประจ า/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)

64M2-80601 สบก. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรบัปรงุสถานทีท่ างานของ
ส านักงาน กสม.

6,806,000           

2 งานจดัหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(งบเหลือจ่ายจากปทีีผ่่านมา)

63M4-80602 สดส. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอรข์อง
ส านักงาน กสม.

809,700             

1. ชุดโปรแกรมปอ้งกันไวรสั (Anti Virus Gateway) 
   ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร จ านวน 300
 ชุด (ทดแทนโปรแกรมเดิม
ทีห่มดอายุการใช้งาน)

400,000               

2. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์พรอ้มซอฟต์แวร ์
และอุปกรณ ์(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) ภายในวงเงิน 
40,300 บาท/ชุด จ านวน 9 ชุด (ของส านักบริหารกลาง)
 ประกอบด้วย 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
     แบบที ่1 
   - ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
   - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน
   - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

362,700               

3. เครื่องพิมพ์ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) 35,000                

    3.1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า  ราคา 10,000 บาท/เคร่ือง 
ของส านักบริหารกลาง จ านวน 2 เคร่ือง 
วงเงิน 20,000 บาท

    3.2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท/เคร่ือง ของ
ส านักบริหารกลาง จ านวน 1 เคร่ือง วงเงิน 
15,000 บาท

4. เครื่องส ารองไฟ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) 12,000                

   ขนาด 2 kVA ของส านักบริหารกลาง จ านวน 1 เคร่ือง
 วงเงิน 12,000 บาท

3 งานจดัหาครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
(งบเหลือจ่ายจากปทีีผ่่านมา)

63M2-80603 สบก. ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพรส่ าหรบัใช้ในห้องเสวนา
และห้องประชุม พรอ้มติดตัง้ ประกอบด้วย

662,600             

ห้องเสวนา ชัน้ 6
 - เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens จ านวน 3
 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ เช่น HDMI USB EXTENDER จ านวน 
3 ชุด และอุปกรณ์ Matrix Switch (HDMI) แบบเข้า 4 ออก 
4 จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมงานติดต้ัง วงเงิน 474,870 บาท

ห้องประชุม 709
 - สมาร์ททวีี LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิว้ จ านวน 
1 เคร่ือง วงเงิน 17,600 บาท

ห้องประชุม 603
 - เคร่ืองสลับสัญญาณ VGA แบบ 8x8 Computer Graphic
 Video พร้อมงานติดต้ัง วงเงิน 67,410 บาท

ห้องประชุม 704 
 - สมาร์ททวีี LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 42 นิว้ จ านวน 
4 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ขาแขวนและงานติดต้ัง 
วงเงิน 102,720 บาท
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4 งานจดัหาครภุณัฑ์ส านักงาน 
(งบเหลือจ่ายจากปทีีผ่่านมา)

63M4-80604 สดส. ครภุัณฑ์ส านักงาน "ปา้ยบอกทางและปา้ยข้อมูลการ
เข้ารบับรกิารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส านักงาน กสม." 
จ านวน 5 ปา้ย ประกอบด้วย
1. ปา้ยไฟแบบ LED ต้ังพืน้ จ านวน 2 ปา้ย 
   วงเงิน 36,000 บาท
2. ปา้ยบอกทศิทางแบบอะคริลิกติดผนงั   
   จ านวน 2 ปา้ย วงเงิน 3,000 บาท
3. ปา้ยต้ังโต๊ะส าหรับเจ้าหนา้ทีใ่หบ้ริการ 
   จ านวน 1 ปา้ย วงเงิน 2,300 บาท

41,300               

5 งานจดัหาครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั 
(งบเหลือจ่ายจากปทีีผ่่านมา)

63M2-80605 สบก. หม้อต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 บาท

30,000               

2.6.6 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 4,624,500           

4,624,500           

4,062,000           

1 การอบรมเพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจเกีย่วกบัการวเิคราะห์
เอกสารตามคู่มอืหมวดหมูแ่ละตารางก าหนดการเกบ็เอกสาร
ของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ และการ
ด าเนนิการตามคู่มอืการท าลายและการส่งมอบเอกสารทีม่ี
คุณค่า/เอกสารประวติัศาสตร์ของส านกังาน กสม.

63M1-83501 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมเพือ่เสริมสร้างความ
เข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่
และตารางก าหนดการเก็บเอกสารของส านักงาน กสม. 
และการด าเนินการตามคู่มือการท าลายและการส่งมอบ
เอกสารทีม่ีคุณค่า/เอกสารประวติัศาสตร์ของส านักงาน 
กสม.

25,000                

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติัราชการ ใหเ้กดิผลสัมฤทธิต่์อภารกจิของส านกังาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

63M1-83502 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ให้
เกิดผลสัมฤทธิต่์อภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

90,000                

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนกังานเจา้หนา้ที ่รุ่นที ่2 
(รอการจัดสรรงบประมาณ วเงิน 1,152,000 บาท)

XXM1-83503 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร 
พนักงานเจ้าหน้าที ่รุ่นที ่2

-                     

4 โครงการจดัท าหลักสูตรพฒันาบคุลากรส านกังาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ (ระดับผู้บริหาร) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,000,000 บาท)

XXM1-83504 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ระดับผู้บริหาร)

-                     

5 โครงการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏบิติังาน
ร่วมกนัแบบสมดุล

63M1-83505 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล

666,000               

6 โครงการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏบิติังานของบคุลากร 63M1-83506 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

746,000               

7 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการเพือ่การพฒันาองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,598,000 บาท)

XXM2-83507 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือ่การพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-                     

8 โครงการพฒันาศักยภาพและขดีสมรรถนะบคุลากร 64M1-80509 สบก. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ                300,000
ในหลักสูตรทีจ่ดัโดยหนว่ยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏบิติังานของบคุลากร 
ส านกังาน กสม.)

63M1-80509 บุคลากรในหลักสูตรทีจ่ัดโดยหน่วยงานภายนอก (การ
พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏบิติังานของ
บคุลากร ส านกังาน กสม.)

               700,000

กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร ทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเปน็ธรรมและโปรง่ใส

ยุทธศาสตรท์ี ่5 เสรมิสรา้งและพัฒนากระบวนการท างานและการบรหิารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่คุณธรรม
และความโปรง่ใส
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9 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการการวจิยัสิทธมินษุยชน 63M1-83510 สกค. ค่าใช้จ่ายในการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวจิัย
สิทธมินุษยชน

311,900               

10 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ เร่ือง "การเพิม่พนูสมรรถนะ
และพฒันาศักยภาพการท างานเพือ่สนบัสนนุภารกจิของ
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ"

63M1-83511 สกค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง "การเพิม่พูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการ
ท างานเพือ่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ"

361,000               

11 โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรของ
ส านกักจิการคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ

64M2-83512 สกค. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักกิจการ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

157,000               

12 โครงการพฒันากระบวนการท างานเพือ่มุง่ผลสัมฤทธิ์
ตามภารกจิด้านการต่างประเทศ

64M2-83513 สรป. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการ
ท างานเพือ่มุงผลสัมฤทธิต์ามภารกิจด้านการต่างประเทศ

192,900               

13 โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรและ
ระบบงานของส านกักฎหมาย

64T5-83514 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของส านัก
กฎหมาย

150,000               

14 โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่การบนัทกึขอ้มลูในระบบ
ฐานขอ้มลูการรับเร่ืองร้องเรียนของกลุ่มงานกล่ันกรองรับเร่ือง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธมินษุยชน

63T4-83515 สมต. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเร่ือง
ร้องเรียนของกลุ่มงานกล่ันกรองรับเร่ืองร้องเรียนและ
ประสานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

162,000               

15 โครงการสัมมนาเพือ่พฒันาและก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน
ของส านกัดิจทิลัสิทธมินษุยชน

63M2-83516 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักดิจิทัล
สิทธมินุษยชน

117,000               

16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิติั
ตามพระราชบญัญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

63M2-83517 สดส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญติั
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

83,200                

562,500             

1 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ"การจดัท ามาตรฐานการปฏบิติังาน
 (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที ่2 และ 3

63M1-83518 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP)” รุ่นที ่2 และ 3

122,500               

2 โครงการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ในองค์กร ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

63M1-83519 สบก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคล่ือนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

440,000               

ผลผลิต การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1,006,850           

2.4  กิจกรรมรบัเรื่องรอ้งเรยีน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 450,000             

ภารกิจ กสม. T4-40000 450,000             
1 งานคณะอนกุรรมการทกุชดุ/ งานรับเร่ืองร้องเรียน 

การตรวจสอบและเสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยา
การละเมดิสิทธมินษุยชน

64T4-40100 กสม. /คณะ
อนุกรรมการ

ทุกชดุ/
ส านักงาน กสม.

ค่าใช้จ่ายในการรับเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบ การตรวจสอบ 
และจัดท าข้อเสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยาการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนของ กสม./ คณะอนกุรรมการทกุชุด/ ส านกังาน 
กสม. ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุมค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบคุคล 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วข้อง เปน็ต้น

50,000                

2 งานคณะท างานทกุชดุ 64T4-40200 กสม. /คณะ ค่าใช้จ่ายในงานของคณะท างานทกุชุด ประกอบด้วย 100,000               

63T4-40200 ท างาน
ทุกชดุ/

ส านักงาน กสม.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบคุคลในการมาใหข้้อมูล
ประกอบการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วข้อง เปน็ต้น

300,000               

กลยุทธ์ที ่5.3 พัฒนาให้เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization)
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หน่วย: บาท

รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้า่ย งบประมาณแผนงาน/ผลผลติ/กิจกรรม/งาน/โครงการ

556,850             

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ T5-53000 556,850             

556,850             

556,850             

1 โครงการตรวจเยีย่มฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพือ่รองรับ
หนา้ทีข่องคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ในการ
เสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินษุยชน
ของผู้เขา้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

63T5-53201 สคส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจเยีย่มฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพือ่รองรับหน้าทีข่อง
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชนของผู้
เข้ารับการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

500,000               

2 โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินษุยชนกรณีการด าเนนิการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารออนไลน ์

XXT5-53202 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 500,000 บาท) -                 

3 โครงการศึกษาวจิยัเพือ่จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
มาตรการหรือแนวทางทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธมินษุยชนทีเ่กีย่วกบัการบริหารจดัการมลภาวะทางอากาศ
อยา่งยัง่ยนื 

XXT5-53203 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 700,000 บาท) -                 

4 โครงการศึกษาวจิยัทดลองสร้างต้นแบบพืน้ทีป่ลอดภยัด้านสิทธิ
ทางสุขภาพตามแนวทางจงัหวดัจดัการตนเอง เพือ่เตรียมการ
รับมอืผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 

XXT5-53204 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 471,600 บาท) -                 

5 โครงการศึกษาวจิยัแนวทางการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธมินษุยชนผู้ต้องขงัสูงอายใุนประเทศไทย 

XXT5-53205 สกค. (งบประมาณจาก สกสว. จ านวน 450,000 บาท) -                 

6 โครงการจดัท าขอ้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินษุยชน รวมตลอดทัง้การแกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือค าส่ังใด ๆ เพือ่ให้
สอดคล้องกบัหลักสิทธมินษุยชน

63T5-53206 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดทัง้การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าส่ังใด ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

56,850                

7 โครงการประเมนิผลสัมฤทธิพ์ระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2560  
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน1,280,000 บาท )

XXT5-53207 สกม. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ที ่2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตรี
ทีส่ าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตรท์ี ่2 เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสรา้งของภาครฐัและภาคเอกชน  โดยการขับเคลือ่นและผลักดันอย่างเปน็ระบบเพ่ือ
ปอ้งกันและแก้ปญัหาด้านสิทธิมนุษยชน

2.5  กิจกรรมจัดท าข้อเสนอแนะ ข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย กฎหรอืข้อบงัคับต่อรฐัสภา/คณะรฐัมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
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หน่วย: บาท

รหสักิจกรรม หน่วยงาน รายละเอียดค่าใชจ้า่ย งบประมาณแผนงาน/ผลผลติ/กิจกรรม/งาน/โครงการ

1,143,700           

ผลผลิต/โครงการ โครงการสรา้งเสรมิสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 1,143,700           

S1-10000 1,143,700           

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 1,143,700           

1,143,700           

1,143,700           

1 โครงการสร้างเสริมทกุภาคส่วนของสังคมใหต้ระหนกั
ถงึความส าคัญของสิทธมินษุยชน

64S1-10101 สคส. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธมินุษยชน

1,143,700            

4,700,945           

หมายเหต:ุ 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนางานส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทีค่รอบคลุมเน้ือหากลุม่เปา้หมาย และ
กระบวนการทีห่ลากหลายและเหมาะสม

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจและสรา้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สือ่สารเก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทัง้ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ถึง

งาน/โครงการ ทีย่งัไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ ) 
            ในกรณีทีม่ีความจ าเปน็ทีจ่ะต้องด าเนนิการและเบกิจ่ายงบประมาณ ใหส้ านกังาน กสม . ด าเนนิการตามระเบยีบคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ
            ว่าด้วยการงบประมาณ พ .ศ. 2561 ข้อ 13 การเปล่ียนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
            โดยไม่เพิม่วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีและไม่กระทบต่อแผนการด าเนนิงานทีค่ณะกรรมการอนมุัติ ใหเ้ลขาธิการเปน็ผู้อนมุัติ

โครงการศึกษาวิจัยทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
           วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

4. งบส ารองไวส้ว่นกลางกรณีฉกุเฉนิหรอืจ าเปน็เรง่ดว่น

3.1 กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

3. แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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