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การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชนท์ีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
ตาราง : การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/

ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

1. ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ 

(1) ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหวางประทศดຌานสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌองปฏิบัติตาม 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
ประชาชนกลุมป้าหมายมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชน
กลุมป้าหมายทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ละตระหนักถึงความส าคัญสิทธิมนุษยชน ละ 

สามารถรวมตัวจัดตัๅงครือขาย฿นพืๅนทีไของตนอยางนຌอย
จังหวัดละ 1 ครือขาย ดยสามารถก าหนดบทบาทละ
นวทาง฿นการด านินงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไ 
ของตน พืไอรวมกันป้องกันละกຌเขญหาการละมิด
สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 
ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ 
เดຌขຌารับการอบรม มีความรูຌ ความขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส า คัญสิทธิมนุษยชน ดย
สามารถก าหนดกรอบนวทางการท างานทีไ
สอดคลຌ อ งกั บภารกิ จของ ศูนย์ ศึ กษาละ
ประสานงานสิทธิมนุษยชน 



ตาราง การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2 
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2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 
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- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชน
กลุมป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌขຌารับการอบรม จ านวน 300 คน 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : จ านวนประชาชนป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 
3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการอบรมพืไอสงสริม
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ 

สิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับชืไอ  
ปรับคา

ป้าหมายละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิก
กลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌขຌารับการอบรม จ านวน 100 
คน 

   หมายหตุ: พืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  

  ค าอธิบายตัวชีๅวัด  : จ านวนสมาชิกของกลุม
ครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
สิทธิม นุษยชน ดยสามารถก าหนดกรอบ 

นวทางการท างานทีไสอดคลຌองกับภารกิจของ
ศูนย์ ศึกษาละประสานงานสิทธิมนุษยชน 

หมายหตุ  พืๅนทีไ  3 จั งหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
หมายถึง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จละมีความตระหนัก฿นการคารพ
สิทธิมนุษยชนเมนຌอยกวา รຌอยละ 75 

รຌอยละ 78 - - -  
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
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ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไอง
รຌองรียนทีไเดຌรับด านินการลຌวสรใจ  
ภาย฿นวลา 90 วัน เมนຌอยกวา รຌอยละ 60 

รຌอยละ 62.50 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รืไองรຌองรียนทีไคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอด านินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบ
การละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรียนทีไ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌด านินการลຌวสรใจ ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละ
วิธีการ฿นการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา     
รຌอยละ 60 

ค า อ ธิ บ า ย ตั ว ชีๅ วั ด  :  รืไ อ ง รຌ อ ง  รี ย น ทีไ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอ
ด านินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 
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(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมี 
ความพึงพอ฿จตอผลการ฿หຌบริการ  
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80 

รຌอยละ 94.40 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ผลการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการของ ส านักงาน กสม. ตอการ฿หຌบริการ 

ดຌานการรับรืไองรຌองรียน ละการ฿หຌค าปรึกษาดຌาน 

สิทธิมนุษยชน ป็นการส ารวจความพึงพอ฿จดยผาน 

ชองทางการจกบบสอบถามกผูຌรับบริการ ละ 

การสงบบสอบถามทางเปรษณีย์ตอบรับ 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมีความพึงพอ฿จ
ตอผลการ฿หຌบริการ เมนຌอยกวา รຌอยละ 85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผล
การตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีการน าเป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 76.25 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : การติดตามผลด านินการตาม
ขຌอสนอนะทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
เดຌจัดท าขึๅนตามมาตรา 26 (1) ละ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทัๅงขຌอสนอนะอืไน฿ดทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติจัดท าขึๅน หรือมอบหมาย฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจัดท าขึๅน พืไอป็น
มาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกัน หรือ
กຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

√ -  



ตาราง การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 5 

 

ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

 

  

การน าเปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ขຌอสนอนะ
มาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชนทีไเดຌมีการด านินการอยาง฿ดอยางหนึไง 
ดังนีๅ 

      

 

 

1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการขับคลืไอน หรือด านินการ
ตามขຌอสนอนะฯ ฿นรูปบบตาง โ ชน การประชุม 
การท าความหในสนอผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน หรือ
รูปบบอืไนทีไสดงถึงการน าขຌอสนอนะฯ เปวิคราะห์
หรือสังคราะห์ 

   

 

 

2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการรายงานความคืบหนຌา  
หรือผลการด านินงานตามขຌอสนอนะฯ พรຌอมดຌวย
ความหในตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ หรือหัวหนຌาสวน
ราชการทีไกีไยวขຌอง 

   

 
  

3. มีการน าเปอຌางอิง฿นการศึกษาวิจัยของ
บุคคลภายนอก 

      

 

  

4. หนวยงานภาย฿นส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติมีการน าขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ 

฿นงานวิจัย งานประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีทีไกีไยวขຌอง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ หรือผูຌบริหารมีการน าขຌอมูลดังกลาวเปผยพร
ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ 
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(2) ประชาชนมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละตระหนัก฿นหลักสิทธิมนุษยชนอยางทัไวถึง พืไอลดปัญหาการกระท าอันป็นการละมิดสิทธิมนุษยชนภาย฿นประทศ 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับ 

การสงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
30,000 คน 

253,261 คน ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ตัวลขอຌางอิง จาก - √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับการ
สงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน 

 

 

1.1 จ านวนการรับสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. ชน จดหมายขาวมุมมองสิทธิ์ หนังสือ
ความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน เดຌก ปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกติการะหวางประทศ 
ผนพับ ละอืไน โ ทีไเดຌผยพรออกเปยังประชาชน 
ละกลุมป้าหมายตาง โ 

√ 

 

  

 

  

1.2 จ านวนการขຌาถึง Facebook  page พืไอการ
สืไอสารความรูຌละขຌอมูลขาวสาร ถลงการณ์ กสม.  
รืไองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. บบ Real Time 
Online 

√ 

 

  

 

  

1.3 จ านวนผูຌรับฟังรายการวิทยุ  รายการ “หยิบมา
ถกยกมาคุย” ชวงพืไอสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุหง
จุฬาลงกรณ์,หาวิทยาลัย คลืไน 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ วลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

√ 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
กลุมป้าหมายทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 82.57 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : วิธีค านวณ กใบขຌอมูลจาก
บบสอบถามทีไส านักงาน กสม. เดຌออกบบพืไอวัดผล
การรับรูຌ ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามตอบเดຌตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประมินผลมากทีไสุด ละน า
ผลทีไเดຌจากบบสอบถามมารวบรวม ละวิคราะห์ 
ชิงคุณภาพ ก าหนดป็นรຌอยละ 75 ซึไงสดงผลวา฿น 

การด านินครงการ/กิจกรรม นัๅน ผูຌขຌารวมเดຌรับรูຌ 
ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
ป็นสัดสวนอยางเรละป็นการสะทຌอน฿หຌหในวา  
“สิทธิมนุษยชน” นัๅนส าคัญ ทุกคนตຌองมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ตระหนัก ละปฏิบัติ฿หຌป็นพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌชีวิต
ทัๅงตอตนอง สังคมละปฏิบัติตอกัน฿หຌสังคมเทยกิด
ป็นวัฒนธรรมหงการคารพสิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมาย
ทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนรืไองทีไมีการ
ศึกษาวิจัยดຌานสิทธิมนุษยชน 8 รืไอง 

1 รืไอง -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : องค์ความรูຌ 
นยบาย นวัตกรรม ทีไหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน สังคม ชุมชน พรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยี 
หรือก าหนดป็นนยบาย฿นการด านินงาน
ขององค์กร รຌอยละ 50 

รຌอยละ 50 -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 

2. ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 

(1) ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองละสงสริมสิทธิมนุษยชน จຌาหนຌาทีไ/รัฐ มีความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นรืไองสิทธิมนุษยชน  

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
ประชาชนกลุมป้าหมายมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชน
กลุมป้าหมายทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ละตระหนักถึงความส าคัญสิทธิมนุษยชน ละ 

สามารถรวมตัวจัดตัๅงครือขาย฿นพืๅนทีไของตนอยางนຌอย
จังหวัดละ 1 ครือขาย ดยสามารถก าหนดบทบาทละ
นวทาง฿นการด านินงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไ 
ของตน พืไอรวมกันป้องกันละกຌเขญหาการละมิด
สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 
ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ 
เดຌขຌารับการอบรม มีความรูຌ ความขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส า คัญสิทธิมนุษยชน ดย
สามารถก าหนดกรอบนวทางการท างานทีไ
สอดคลຌ อ งกั บภารกิ จของ ศูนย์ ศึ กษาละ
ประสานงานสิทธิมนุษยชน 
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- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชน
กลุมป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌขຌารับการอบรม จ านวน 300 คน 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : จ านวนประชาชนป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 
3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการอบรมพืไอสงสริม
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ 

สิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับชืไอ  
ปรับคา

ป้าหมายละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิก
กลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌขຌารับการอบรม  
จ านวน 100 คน 

   หมายหตุ: พืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  

  ค าอธิบายตัวชีๅวัด  : จ านวนสมาชิกของกลุม
ครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
สิทธิม นุษยชน ดยสามารถก าหนดกรอบ 

นวทางการท างานทีไสอดคลຌองกับภารกิจของ
ศูนย์ ศึกษาละประสานงานสิทธิมนุษยชน  
หมายหตุ  พืๅนทีไ  3 จั งหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
หมายถึง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จละมีความตระหนัก฿นการคารพ
สิทธิมนุษยชนเมนຌอยกวา รຌอยละ 75 

 
 
 
 
 

รຌอยละ 78 - - -  
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(2) ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ละพันธกรณีระหวางประทศดຌานสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยตຌองปฏิบัติตาม 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไอง
รຌองรียนทีไเดຌรับด านินการลຌวสรใจ  
ภาย฿นวลา 90 วัน เมนຌอยกวา รຌอยละ 60 

รຌอยละ 62.50 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รืไองรຌองรียนทีไคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอด านินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบ
การละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรียนทีไ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌด านินการลຌวสรใจ ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละ
วิธีการ฿นการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา     
รຌอยละ 60 

ค า อ ธิ บ า ย ตั ว ชีๅ วั ด  :  รืไ อ ง รຌ อ ง  รี ย น ทีไ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอ
ด านินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมี 
ความพึงพอ฿จตอผลการ฿หຌบริการ  
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80 

รຌอยละ 94.40 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ผลการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการของ ส านักงาน กสม. ตอการ฿หຌบริการ 

ดຌานการรับรืไองรຌองรียน ละการ฿หຌค าปรึกษาดຌาน 

สิทธิมนุษยชน ป็นการส ารวจความพึงพอ฿จดยผาน 

ชองทางการจกบบสอบถามกผูຌรับบริการ ละ 

การสงบบสอบถามทางเปรษณีย์ตอบรับ 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมีความพึงพอ฿จ
ตอผลการ฿หຌบริการ เมนຌอยกวา รຌอยละ 85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผล
การตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีการน าเป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 76.25 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : การติดตามผลด านินการตาม
ขຌอสนอนะทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
เดຌจัดท าขึๅนตามมาตรา 26 (1) ละ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทัๅงขຌอสนอนะอืไน฿ดทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติจัดท าขึๅน หรือมอบหมาย฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจัดท าขึๅน พืไอป็น
มาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกัน หรือ
กຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

√ -  
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การน าเปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ขຌอสนอนะ
มาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชนทีไเดຌมีการด านินการอยาง฿ดอยางหนึไง 
ดังนีๅ 

      

 

 

1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการขับคลืไอน หรือด านินการ
ตามขຌอสนอนะฯ ฿นรูปบบตาง โ ชน การประชุม 
การท าความหในสนอผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน หรือ
รูปบบอืไนทีไสดงถึงการน าขຌอสนอนะฯ เปวิคราะห์
หรือสังคราะห์ 

   

 

  

2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการรายงานความคืบหนຌา  
หรือผลการด านินงานตามขຌอสนอนะฯ พรຌอมดຌวย
ความหในตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ หรือหัวหนຌาสวน
ราชการทีไกีไยวขຌอง 

      

 
  

3. มีการน าเปอຌางอิง฿นการศึกษาวิจัยของ
บุคคลภายนอก 

      

 

  

4. หนวยงานภาย฿นส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติมีการน าขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์฿น
งานวิจัย งานประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีทีไกีไยวขຌอง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ หรือผูຌบริหารมีการน าขຌอมูลดังกลาวเปผยพร
ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ 
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(3) ทุกภาคสวนของสังคมเดຌรับการสงสริม฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับ 

การสงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
30,000 คน 

253,261 คน ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ตัวลขอຌางอิง จาก - √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับการ
สงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน 

 

 

1.1 จ านวนการรับสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. ชน จดหมายขาวมุมมองสิทธิ์ หนังสือ
ความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน เดຌก ปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกติการะหวางประทศ 
ผนพับ ละอืไน โ ทีไเดຌผยพรออกเปยังประชาชน 
ละกลุมป้าหมายตาง โ 

√ 

 

  

 

  

1.2 จ านวนการขຌาถึง Facebook  page พืไอการ
สืไอสารความรูຌละขຌอมูลขาวสาร ถลงการณ์ กสม.  
รืไองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. บบ Real Time 
Online 

√ 

 

  

 

  

1.3 จ านวนผูຌรับฟังรายการวิทยุ  รายการ “หยิบมา
ถกยกมาคุย” ชวงพืไอสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุหง
จุฬาลงกรณ์,หาวิทยาลัย คลืไน 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ วลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

√ 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
กลุมป้าหมายทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 82.57 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : วิธีค านวณ กใบขຌอมูลจาก
บบสอบถามทีไส านักงาน กสม. เดຌออกบบพืไอวัดผล
การรับรูຌ ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามตอบเดຌตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประมินผลมากทีไสุด ละน า
ผลทีไเดຌจากบบสอบถามมารวบรวม ละวิคราะห์ 
ชิงคุณภาพ ก าหนดป็นรຌอยละ 75 ซึไงสดงผลวา฿น 

การด านินครงการ/กิจกรรม นัๅน ผูຌขຌารวมเดຌรับรูຌ 
ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
ป็นสัดสวนอยางเรละป็นการสะทຌอน฿หຌหในวา  
“สิทธิมนุษยชน” นัๅนส าคัญ ทุกคนตຌองมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ตระหนัก ละปฏิบัติ฿หຌป็นพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌชีวิต
ทัๅงตอตนอง สังคมละปฏิบัติตอกัน฿หຌสังคมเทยกิด
ป็นวัฒนธรรมหงการคารพสิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมาย
ทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนรืไองทีไมีการ
ศึกษาวิจัยดຌานสิทธิมนุษยชน 8 รืไอง 

1 รืไอง -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 



ตาราง การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 15 

 

ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : องค์ความรูຌ 
นยบาย นวัตกรรม ทีไหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน สังคม ชุมชน พรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยี 
หรือก าหนดป็นนยบาย฿นการด านินงาน
ขององค์กร รຌอยละ 50 

รຌอยละ 50 -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 

3. ผลผลิต/ครงการ 

(1) ครงการสรຌางสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
ประชาชนกลุมป้าหมายมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชน
กลุมป้าหมายทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ละตระหนักถึงความส าคัญสิทธิมนุษยชน ละ 

สามารถรวมตัวจัดตัๅงครือขาย฿นพืๅนทีไของตนอยางนຌอย
จังหวัดละ 1 ครือขาย ดยสามารถก าหนดบทบาทละ
นวทาง฿นการด านินงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไ 
ของตน พืไอรวมกันป้องกันละกຌเขญหาการละมิด
สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ  
มีความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 
ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ 
เดຌขຌารับการอบรม มีความรูຌ ความขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส า คัญสิทธิมนุษยชน ดย
สามารถก าหนดกรอบนวทางการท างานทีไ
สอดคลຌ อ งกั บภารกิ จของ ศูนย์ ศึ กษาละ
ประสานงานสิทธิมนุษยชน 
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- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชน
กลุมป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌขຌารับการอบรม จ านวน 300 คน 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : จ านวนประชาชนป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 
3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการอบรมพืไอสงสริม
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ 

สิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับชืไอ  
ปรับคา

ป้าหมายละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิก
กลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌขຌารับการอบรม  
จ านวน 100 คน 

   หมายหตุ: พืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  

  ค าอธิบายตัวชีๅวัด  : จ านวนสมาชิกของกลุม
ครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
สิทธิม นุษยชน ดยสามารถก าหนดกรอบ 

นวทางการท างานทีไสอดคลຌองกับภารกิจของ
ศูนย์ ศึกษาละประสานงานสิทธิมนุษยชน  
หมายหตุ  พืๅนทีไ  3 จั งหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
หมายถึง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จละมีความตระหนัก฿นการคารพ
สิทธิมนุษยชนเมนຌอยกวา รຌอยละ 75 

 
 
 
 
 

รຌอยละ 78 - - -  
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(2) ผลผลิต/ครงการ : การคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไอง
รຌองรียนทีไเดຌรับด านินการลຌวสรใจ  
ภาย฿นวลา 90 วัน เมนຌอยกวา รຌอยละ 60 

รຌอยละ 62.50 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รืไองรຌองรียนทีไคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอด านินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบ
การละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรียนทีไ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌด านินการลຌวสรใจ ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละ
วิธีการ฿นการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา     
รຌอยละ 60 

ค า อ ธิ บ า ย ตั ว ชีๅ วั ด  :  รืไ อ ง รຌ อ ง  รี ย น ทีไ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอ
ด านินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 
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- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมี 
ความพึงพอ฿จตอผลการ฿หຌบริการ  
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80 

รຌอยละ 94.40 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ผลการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการของ ส านักงาน กสม. ตอการ฿หຌบริการ 

ดຌานการรับรืไองรຌองรียน ละการ฿หຌค าปรึกษาดຌาน 

สิทธิมนุษยชน ปน็การส ารวจความพึงพอ฿จดยผาน 

ชองทางการจกบบสอบถามกผูຌรับบริการ ละ 

การสงบบสอบถามทางเปรษณีย์ตอบรับ 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมีความพึงพอ฿จ
ตอผลการ฿หຌบริการ เมนຌอยกวา รຌอยละ 85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผล
การตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีการน าเป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 76.25 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : การติดตามผลด านินการตาม
ขຌอสนอนะทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
เดຌจัดท าขึๅนตามมาตรา 26 (1) ละ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทัๅงขຌอสนอนะอืไน฿ดทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติจัดท าขึๅน หรือมอบหมาย฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจัดท าขึๅน พืไอป็น
มาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกัน หรือ
กຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

√ -  
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   การน าเปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ขຌอสนอนะ
มาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชนทีไเดຌมีการด านินการอยาง฿ดอยางหนึไง 
ดังนีๅ 

      

  1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการขับคลืไอน หรือด านินการ
ตามขຌอสนอนะฯ ฿นรูปบบตาง โ ชน การประชุม 
การท าความหในสนอผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน หรือ
รูปบบอืไนทีไสดงถึงการน าขຌอสนอนะฯ เปวิคราะห์
หรือสังคราะห์ 

   

 

  

2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการรายงานความคืบหนຌา  
หรือผลการด านินงานตามขຌอสนอนะฯ พรຌอมดຌวย
ความหในตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ หรือหัวหนຌาสวน
ราชการทีไกีไยวขຌอง 

      

 
  

3. มีการน าเปอຌางอิง฿นการศึกษาวิจัยของ
บุคคลภายนอก 

      

 

  

4. หนวยงานภาย฿นส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติมีการน าขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์฿น
งานวิจัย งานประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีทีไกีไยวขຌอง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ หรือผูຌบริหารมีการน าขຌอมูลดังกลาวเปผยพร
ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ 
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

(3) ผลผลิต/ครงการ : การสงสริมสิทธิมนุษยชน 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับ 

การสงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
30,000 คน 

253,261 คน ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ตัวลขอຌางอิง จาก - √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับการ
สงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน 

 

 

1.1 จ านวนการรับสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. ชน จดหมายขาวมุมมองสิทธิ์ หนังสือ
ความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน เดຌก ปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกติการะหวางประทศ 
ผนพับ ละอืไน โ ทีไเดຌผยพรออกเปยังประชาชน 
ละกลุมป้าหมายตาง โ 

√ 

 

  

 

  

1.2 จ านวนการขຌาถึง Facebook page พืไอการ
สืไอสารความรูຌละขຌอมูลขาวสาร ถลงการณ์ กสม.  
รืไองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. บบ Real Time 
Online 

√ 

 

  

 

  

1.3 จ านวนผูຌรับฟังรายการวิทยุ  รายการ “หยิบมา
ถกยกมาคุย” ชวงพืไอสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุหง
จุฬาลงกรณ์,หาวิทยาลัย คลืไน 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ วลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

√ 

 

  



ตาราง การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดผลส ารใจ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต/ครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 21 

 

ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
กลุมป้าหมายทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 82.57 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : วิธีค านวณ กใบขຌอมูลจาก
บบสอบถามทีไส านักงาน กสม. เดຌออกบบพืไอวัดผล
การรับรูຌ ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามตอบเดຌตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประมินผลมากทีไสุด ละน า
ผลทีไเดຌจากบบสอบถามมารวบรวม ละวิคราะห์ 
ชิงคุณภาพ ก าหนดป็นรຌอยละ 75 ซึไงสดงผลวา฿น 

การด านินครงการ/กิจกรรม นัๅน ผูຌขຌารวมเดຌรับรูຌ 
ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
ป็นสัดสวนอยางเรละป็นการสะทຌอน฿หຌหในวา  
“สิทธิมนุษยชน” นัๅนส าคัญ ทุกคนตຌองมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ตระหนัก ละปฏิบัติ฿หຌป็นพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌชีวิต
ทัๅงตอตนอง สังคมละปฏิบัติตอกัน฿หຌสังคมเทยกิด
ป็นวัฒนธรรมหงการคารพสิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมาย
ทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนรืไองทีไมีการ
ศึกษาวิจัยดຌานสิทธิมนุษยชน 8 รืไอง 

1 รืไอง -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 
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ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : องค์ความรูຌ 
นยบาย นวัตกรรม ทีไหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน สังคม ชุมชน พรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยี 
หรือก าหนดป็นนยบาย฿นการด านินงาน
ขององค์กร รຌอยละ 50 

รຌอยละ 50 -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 

4. กิจกรรม 

(1) กิจกรรม : รณรงค์ละผยพรความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับ 

การสงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
30,000 คน 

253,261 คน ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ตัวลขอຌางอิง จาก - √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนคนทีไเดຌรับการ
สงสริมผยพร ความรูຌละสรຌางความตระหนัก
ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน 

 

 

1.1 จ านวนการรับสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสม. ชน จดหมายขาวมุมมองสิทธิ์ หนังสือ
ความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชน เดຌก ปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน อนุสัญญา หรือกติการะหวางประทศ 
ผนพับ ละอืไน โ ทีไเดຌผยพรออกเปยังประชาชน 
ละกลุมป้าหมายตาง โ 

√ 
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

 

  

1.2 จ านวนการขຌาถึง Facebook  page พืไอการ
สืไอสารความรูຌละขຌอมูลขาวสาร ถลงการณ์ กสม.  
รืไองสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. บบ Real Time 
Online 

√ 

 

  

 

  

1.3 จ านวนผูຌรับฟังรายการวิทยุ  รายการ “หยิบมา
ถกยกมาคุย” ชวงพืไอสิทธิมนุษยชน สถานีวิทยุหง
จุฬาลงกรณ์,หาวิทยาลัย คลืไน 101.5 MHz ออกอากาศ
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ วลา 13.05 - 13.55 น. 
ทาง Facebook  page ของสถานีวิทยุจุฬาฯ 

√ 

 

  

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ
กลุมป้าหมายทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 82.57 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : วิธีค านวณ กใบขຌอมูลจาก
บบสอบถามทีไส านักงาน กสม. เดຌออกบบพืไอวัดผล
การรับรูຌ ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามตอบเดຌตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประมินผลมากทีไสุด ละน า
ผลทีไเดຌจากบบสอบถามมารวบรวม ละวิคราะห์ 
ชิงคุณภาพ ก าหนดป็นรຌอยละ 75 ซึไงสดงผลวา฿น 

การด านินครงการ/กิจกรรม นัๅน ผูຌขຌารวมเดຌรับรูຌ 
ขຌา฿จ ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
ป็นสัดสวนอยางเรละป็นการสะทຌอน฿หຌหในวา  
“สิทธิมนุษยชน” นัๅนส าคัญ ทุกคนตຌองมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จ ตระหนัก ละปฏิบัติ฿หຌป็นพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌชีวิต
ทัๅงตอตนอง สังคมละปฏิบัติตอกัน฿หຌสังคมเทยกิด
ป็นวัฒนธรรมหงการคารพสิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมาย
ทีไเดຌรับรูຌละขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80 
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : จ านวนรืไองทีไมีการ
ศึกษาวิจัยดຌานสิทธิมนุษยชน 8 รืไอง 

1 รืไอง -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : องค์ความรูຌ 
นยบาย นวัตกรรม ทีไหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน สังคม ชุมชน พรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยี 
หรือก าหนดป็นนยบาย฿นการด านินงาน
ขององค์กร รຌอยละ 50 

รຌอยละ 50 -   ปี 2564 – 2565 รับงบประมาณจาก สกสว. 

(2)  กิจกรรม : จัดท าขຌอสนอนะนยบาย ขຌอสนอ฿นการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือขຌอบังคับตอรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผล

การตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีการน าเป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 75 

รຌอยละ 76.25 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : การติดตามผลด านินการตาม
ขຌอสนอนะทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
เดຌจัดท าขึๅนตามมาตรา 26 (1) ละ (3) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 
รวมทัๅงขຌอสนอนะอืไน฿ดทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติจัดท าขึๅน หรือมอบหมาย฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจัดท าขึๅน พืไอป็น
มาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการป้องกัน หรือ
กຌเขปัญหาการละมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

√ -  
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ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 
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(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

   การน าเปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมายถึง ขຌอสนอนะ
มาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชนทีไเดຌมีการด านินการอยาง฿ดอยางหนึไง 
ดังนีๅ 

      

  1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการขับคลืไอน หรือด านินการ
ตามขຌอสนอนะฯ ฿นรูปบบตาง โ ชน การประชุม 
การท าความหในสนอผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน หรือ
รูปบบอืไนทีไสดงถึงการน าขຌอสนอนะฯ เปวิคราะห์
หรือสังคราะห์ 

   

 

  

2. หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการรายงานความคืบหนຌา  
หรือผลการด านินงานตามขຌอสนอนะฯ พรຌอมดຌวย
ความหในตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ หรือหัวหนຌาสวน
ราชการทีไกีไยวขຌอง 

      

 
  

3. มีการน าเปอຌางอิง฿นการศึกษาวิจัยของ
บุคคลภายนอก 

      

 

  

4. หนวยงานภาย฿นส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติมีการน าขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์฿น
งานวิจัย งานประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีทีไกีไยวขຌอง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ หรือผูຌบริหารมีการน าขຌอมูลดังกลาวเปผยพร
ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ 
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 
ปีงบประมาณ 

2563 
(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

(3)  กิจกรรม : รับรืไองรຌองรียน ตรวจสอบ ละสนอนะการกຌเขยียวยาการละมิดสิทธิมนุษยชน 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไอง
รຌองรียนทีไเดຌรับด านินการลຌวสรใจ  
ภาย฿นวลา 90 วัน เมนຌอยกวา รຌอยละ 60 

รຌอยละ 62.50 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รืไองรຌองรียนทีไคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอด านินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบ
การละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรียนทีไ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌด านินการลຌวสรใจ ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละ
วิธีการ฿นการตรวจสอบการละมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา     
รຌอยละ 60 

ค า อ ธิ บ า ย ตั ว ชีๅ วั ด  :  รืไ อ ง รຌ อ ง  รี ย น ทีไ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติรับเวຌพืไอ
ด านินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมี 
ความพึงพอ฿จตอผลการ฿หຌบริการ  
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80 

รຌอยละ 94.40 ค าอธิบายตัวชีๅวัด : ผลการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการของ ส านักงาน กสม. ตอการ฿หຌบริการ 

ดຌานการรับรืไองรຌองรียน ละการ฿หຌค าปรึกษาดຌาน 

สิทธิมนุษยชน ป็นการส ารวจความพึงพอ฿จดยผาน 

ชองทางการจกบบสอบถามกผูຌรับบริการ ละ 

การสงบบสอบถามทางเปรษณีย์ตอบรับ 

- √ 

(ปรับคา
ป้าหมาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรียนมีความพึงพอ฿จ
ตอผลการ฿หຌบริการ เมนຌอยกวา รຌอยละ 85 
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ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ /  ค าอธิบายตัวชีๅวัด 
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(วิธีค านวณ / ตัวลขอຌางอิงจากขຌอมูล฿ด) 

ผลผลิต-ครงการ / กิจกรรม  (ผล) ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

(4)  กิจกรรม : สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จดຌานสิทธิมนุษยชน (ผนงานบูรณาการภาค฿ตຌ) 
- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของ

ประชาชนกลุมป้าหมายมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชน
กลุมป้าหมายทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ละตระหนักถึงความส าคัญสิทธิมนุษยชน ละ 

สามารถรวมตัวจัดตัๅงครือขาย฿นพืๅนทีไของตนอยางนຌอย
จังหวัดละ 1 ครือขาย ดยสามารถก าหนดบทบาทละ
นวทาง฿นการด านินงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไ 
ของตน พืไอรวมกันป้องกันละกຌเขญหาการละมิด
สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

- √ 

(ปรับชืไอละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ  
มีความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 
ค าอธิบายตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชาชนซึไง
ป็นสมาชิกของกลุมครือขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ 
เดຌขຌารับการอบรม มีความรูຌ ความขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส า คัญสิทธิมนุษยชน ดย
สามารถก าหนดกรอบนวทางการท างานทีไ
สอดคลຌ อ งกั บภารกิ จของ ศูนย์ ศึ กษาละ
ประสานงานสิทธิมนุษยชน 

 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชน
กลุมป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌขຌารับการอบรม จ านวน 300 คน 

- ค าอธิบายตัวชีๅวัด : จ านวนประชาชนป้าหมาย฿นพืๅนทีไ 
3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการอบรมพืไอสงสริม
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ 

สิทธิมนุษยชน 

- √ 

(ปรับชืไอ  
ปรับคา

ป้าหมายละ
ค าอธิบาย
ตัวชีๅวัด) 

ตัวชีๅวัดชิงปริมาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิก
กลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌขຌารับการอบรม  
จ านวน 100 คน 
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     เมปรับ ปรับ ปรับ/กຌเข ค าอธิบาย 

   หมายหตุ: พืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หมายถึง 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  

  ค าอธิบายตัวชีๅวัด  : จ านวนสมาชิกของกลุม
ครือขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ
สิทธิม นุษยชน ดยสามารถก าหนดกรอบ 

นวทางการท างานทีไสอดคลຌองกับภารกิจของ
ศูนย์ ศึกษาละประสานงานสิทธิมนุษยชน  
หมายหตุ  พืๅนทีไ  3 จั งหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
หมายถึง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จละมีความตระหนัก฿นการคารพ
สิทธิมนุษยชนเมนຌอยกวา รຌอยละ 75 

 
 
 
 
 

รຌอยละ 78 - - -  

 



 

การพิจารณาทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ
จากการ฿ชຌจายงบประมาณ ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลติ/ครงการ กิจกรรม  

พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติเดຌพิจำรณำทบทวนละปรับปรุงตัวชีๅวัดงบประมำณ 
ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับจำกกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/
ครงกำร กิจกรรม พืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ดยมี
รำยละอียดดังตอเปนีๅ 

ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ  ประกอบดຌวย 1. ประชำชน
เดຌรับกำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย พันธกรณีระหวำงประทศดຌำนสิทธิมนุษยชนทีไประทศ
เทยจะตຌองปฏิบัติตำม 2. ประชำชนมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละตระหนัก฿นหลักสิทธิมนุษยชนอยำงทัไวถึง พืไอลด
ปัญหำกำรกระท ำอันป็นกำรละมิดสิทธิมนุษยชนภำย฿นประทศ 

ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน  ประกอบดຌวย 1. ประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองละสงสริม 

สิทธิมนุษยชน จຌำหนຌำทีไ/รัฐ มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ฿นรืไองสิทธิมนุษยชน 2. ประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครอง 
สิทธิมนุษยชน ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย ละพันธกรณีระหวำงประทศดຌำนสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌอง  

ปฏิบัติตำม 3. ทุกภำคสวนของสังคมเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ละตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
สิทธิมนุษยชน 

ผลผลิต/ครงการ ประกอบดຌวย 1. ครงกำร : ครงกำรสรຌำงสริมควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
สิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ  2. ผลผลิต : กำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ละ 3. ผลผลิต :  
กำรสงสริมสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรม ประกอบดຌวย 1. กิจกรรม : รณรงค์ละผยพรควำมรูຌดຌำนสิทธิมนุษยชน 2. กิจกรรม : จัดท ำ
ขຌอสนอนะนยบำย ขຌอสนอ฿นกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎหรือขຌอบังคับตอรัฐสภำ/คณะรัฐมนตรีหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง 3. กิจกรรม : รับรืไองรຌองรียน ตรวจสอบ ละสนอนะกำรกຌเขยียวยำกำรละมิดสิทธิมนุษยชน ละ 
4. กิจกรรม : สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนสิทธิมนุษยชน (ผนงำนบูรณำกำรภำค฿ตຌ) 

ดยมีตัวชีๅวัดงบประมาณละคาป้าหมาย ดังนีๅ 
(1) ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ  

มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75 
ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : รຌอยละ 75 ของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ 

เดຌขຌำรับกำรอบรม มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคัญสิทธิมนุษยชน ดยสำมำรถก ำหนดกรอบ  

นวทำงกำรท ำงำนทีไสอดคลຌองกับภำรกิจของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนสิทธิมนุษยชน 
(2) ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : ประชำชนซึไงป็นสมำชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด

ชำยดนภำค฿ตຌขຌำรับกำรอบรม จ ำนวน 100 คน  
ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : จ ำนวนสมำชิกของกลุมครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌมีควำมรูຌ 

ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคัญสิทธิมนุษยชน ดยสำมำรถก ำหนดกรอบนวทำงกำรท ำงำนทีไสอดคลຌอง
กับภำรกิจของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนสิทธิมนุษยชน  หมายเหตุ พืๅนทีไ 3 จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ หมำยถึง 
นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ 



 

 

ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัด (1) ละ (2) เมมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นืไองจำกป็น
ตัวชีๅวัดงบประมำณทีไปรับปรุงพิไมขึๅน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำก ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ :  จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ 
ควำมขຌำ฿จ ละมีควำมตระหนัก฿นกำรคำรพสิทธิมนุษยชนเมนຌอยกวำ รຌอยละ  75 ซึไงมีผลกำรปฏิบัติงำน฿น
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ รຌอยละ 78 

(3) ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรืไองรຌองรียนทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไ เดຌด ำนินกำรลຌวสรใจ 

ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบกำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภำย฿นวลำ 120 วัน 
เมนຌอยกวำ รຌอยละ 60 ดยมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ รຌอยละ 62.50 

ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : รืไองรຌองรียนทีไคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติรับเวຌพืไอด ำนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบกำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 

(4) ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ: ผูຌรຌองรียนมีควำมพึงพอ฿จตอผลกำร฿หຌบริกำร เมนຌอยกวำ รຌอยละ 85 ดยมี
ผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ รຌอยละ 94.40 

ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรของ ส ำนักงำน กสม.  ตอกำร
฿หຌบริกำรดຌำนกำรรับรืไองรຌองรียน ละกำร฿หຌค ำปรึกษำดຌำนสิทธิมนุษยชน ป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จดยผำน
ชองทำงกำรจกบบสอบถำมกผูຌรับบริกำร ละกำรสงบบสอบถำมทำงเปรษณีย์ตอบรับ 

(5) ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ: จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีกำรน ำเปปฏิบัติหรือมีกำร
ตอบสนอง เมนຌอยกวำ รຌอยละ 75 ดยมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ รຌอยละ 76.25 

ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : กำรติดตำมผลด ำนินกำรตำมขຌอสนอนะทีไคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติ เดຌจัดท ำขึๅนตำมมำตรำ 26 (1) ละ (3) ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวำดຌวยคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติ พ.ศ. 2560 รวมทัๅงขຌอสนอนะอืไน฿ดทีไคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติจัดท ำขึๅน หรือ
มอบหมำย฿หຌส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติจัดท ำขึๅน พืไอป็นมำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿น
กำรป้องกัน หรือกຌเขปัญหำกำรละมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน  

ทัๅงนีๅ กำรน ำเปปฏิบัติหรือตอบสนอง หมำยถึง ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำง฿นกำรสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนทีไเดຌมีกำรด ำนินกำรอยำง฿ดอยำงหนึไง ดังนีๅ 1. หนวยงำนทีไกีไยวขຌองมีกำรขับคลืไอน 
หรือด ำนินกำรตำมขຌอสนอนะฯ ฿นรูปบบตำง โ ชน กำรประชุม  กำรท ำควำมหในสนอผูຌบังคับบัญชำ
ตำมล ำดับชัๅน หรือรูปบบอืไนทีไสดงถึงกำรน ำขຌอสนอนะฯ เปวิครำะห์หรือสังครำะห์ 2. หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
มีกำรรำยงำนควำมคืบหนຌำหรือผลกำรด ำนินงำนตำมขຌอสนอนะฯ พรຌอมดຌวยควำมหในตอรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ หรือหัวหนຌำสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง  3. มีกำรน ำเปอຌำงอิง฿นกำร
ศึกษำวิจัยของบุคคลภำยนอก 4. หนวยงำนภำย฿นส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติมีกำรน ำขຌอมูล
เป฿ชຌประยชน์฿นงำนวิจัย งำนประมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนตำมพันธกรณีทีไกีไยวขຌอง หรือคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติ หรือผูຌบริหำรมีกำรน ำขຌอมูลดังกลำวเปผยพรทัๅงภำย฿นละภำยนอกประทศ 
(6) ตัวชีๅวัดปริมำณ: จ ำนวนคนทีไเดຌรับกำรสงสริมผยพร ควำมรูຌละสรຌำงควำมตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน ดยมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ 253,261 คน 
ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : ตัวลขอຌำงอิง จำก 1.1 จ ำนวนกำรรับสืไอผยพรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน 

กสม. ชน จดหมำยขำวมุมมองสิทธิ์ หนังสือควำมรูຌดຌำนสิทธิมนุษยชน เดຌก ปฏิญญำสำกลวำดຌวยสิทธิมนุษยชน 
อนุสัญญำ หรือกติกำระหวำงประทศ ผนพับ ละอืไน โ ทีไเดຌผยพรออกเปยังประชำชน ละกลุมป้ำหมำยตำง โ 
1.2 จ ำนวนกำรขຌ ำถึ ง Facebook  page พืไ อกำรสืไ อสำรควำมรูຌละขຌอมูลข ำวสำร ถลงกำรณ์  กสม.  
รืไองสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำน กสม. บบ Real Time Online 1.3 จ ำนวนผูຌรับฟังรำยกำรวิทยุ  รำยกำร “หยิบมำ



 

 

ถกยกมำคุย” ชวงพืไอสิทธิมนุษยชน สถำนีวิทยุหงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คลืไน 101.5 MHz ออกอำกำศทุกวัน
พฤหัสบดีของสัปดำห์ วลำ 13.05 - 13.55 น. ทำง Facebook  page ของสถำนีวิทยุจุฬำฯ 

(7) ตัวชีๅวัดคุณภำพ : รຌอยละของกลุมป้ำหมำยทีไเดຌรับรูຌละขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
สิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80 ดยมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ รຌอยละ 82.57 

ค ำอธิบำยตัวชีๅวัด : วิธีค ำนวณ กใบขຌอมูลจำกบบสอบถำมทีไส ำนักงำน กสม. เดຌออกบบพืไอ
วัดผลกำรรับรูຌ ขຌำ฿จ ละตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถำมตอบเดຌตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรประมินผลมำกทีไสุด  ละน ำผลทีไ เดຌจำกบบสอบถำมมำรวบรวม ละวิครำะห์ 
ชิงคุณภำพ ก ำหนดป็นรຌอยละ 75 ซึไงสดงผลวำ฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม นัๅน ผูຌขຌำรวมเดຌรับรูຌ ขຌำ฿จ ละ
ตระห นั ก ถึ งค วำม ส ำคั ญ ขอ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช น ป็ น สั ด ส วน อย ำง เรละ ป็ น ก ำรส ะทຌ อน ฿หຌ หใ น ว ำ   
“สิทธิมนุษยชน” นัๅนส ำคัญ ทุกคนตຌองมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ตระหนัก ละปฏิบัติ฿หຌป็นพืๅนฐำน฿นกำร฿ชຌชีวิตทัๅง
ตอตนอง สังคมละปฏิบัติตอกัน฿หຌสังคมเทยกิดป็นวัฒนธรรมหงกำรคำรพสิทธิมนุษยชน 

ดยมีควำมชืไอมยงงบประมำณพืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ดังตำรำงตอเปนีๅ 
ตาราง  สรุปตัวชีๅวัดงบประมำณ ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับจำกกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ป้ำหมำย

กำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม พืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสัมฤทธิ ์- ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน - ผลผลิต/ครงการ - กิจกรรม - ตัวชีๅวัด หนวยนับ คาป้าหมาย 

1. ผลสัมฤทธิ์ละประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ฿ชຌจายงบประมาณ   

(1) ประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองสทิธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย พันธกรณี
ระหวำงประทศดຌำนสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌองปฏิบัติตำม 

    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌ
จัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  75 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : ประชำชนซึไงป็นสมำชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 
จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌขຌำรับกำรอบรม 

คน 100 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรืไองรຌองรียนทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไเดຌด ำนินกำร 
ลຌวสรใจ ตำมพระรำชบัญญตัิคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำต ิพ.ศ. 2560 ละ
ระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบ
กำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภำย฿นวลำ 120 วัน เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  60 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : ผูຌรຌองรียนมีควำมพึงพอ฿จตอผลกำร฿หຌบริกำร เมนຌอยกวำ   รຌอยละ  85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีกำรน ำเป
ปฏิบัติหรือมีกำรตอบสนอง เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  75 

(2) ประชำชนมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละตระหนัก฿นหลักสิทธิมนุษยชนอยำงทัไวถึง  
พืไอลดปัญหำกำรกระท ำอันป็นกำรละมิดสิทธิมนุษยชนภำย฿นประทศ 

    

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : จ ำนวนคนทีไเดຌรับกำรสงสรมิผยพร ควำมรูຌละสรຌำงควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

คน 100,000 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของกลุมป้ำหมำยทีไเดຌรับรูຌละขຌำ฿จละตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 
 

 รຌอยละ  80 



 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสัมฤทธิ ์- ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน - ผลผลิต/ครงการ - กิจกรรม - ตัวชีๅวัด หนวยนับ คาป้าหมาย 

2. ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน   

(1) ประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองละสงสรมิสิทธิมนุษยชน จຌำหนຌำทีไ/รัฐ มีควำมรูຌ 
ควำมขຌำ฿จ ฿นรืไองสิทธิมนุษยชน  

    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌ
จัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  75 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : ประชำชนซึไงป็นสมำชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 
จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌขຌำรับกำรอบรม 

คน 100 

(2) ประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองสทิธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนญู กฎหมำย ละพันธกรณี
ระหวำงประทศดຌำนสิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌองปฏิบัติตำม 

    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรืไองรຌองรียนทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไเดຌด ำนินกำร 
ลຌวสรใจ ตำมพระรำชบัญญตัิคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำต ิพ.ศ. 2560 ละ
ระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบ
กำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภำย฿นวลำ 120 วัน เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  60 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : ผูຌรຌองรียนมีควำมพึงพอ฿จตอผลกำร฿หຌบริกำร เมนຌอยกวำ   รຌอยละ  85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีกำรน ำเป
ปฏิบัติหรือมีกำรตอบสนอง เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  75 

(3) ทุกภำคสวนของสังคมเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ละตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

    

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : จ ำนวนคนทีไเดຌรับกำรสงสรมิผยพร ควำมรูຌละสรຌำงควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

คน 100,000 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของกลุมป้ำหมำยทีไเดຌรับรูຌละขຌำ฿จละตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  80 

3. ผลผลิต/ครงการ   

(1) ครงกำรสรຌำงสริมควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชำยดน
ภำค฿ตຌ 

    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌ
จัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  75 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : ประชำชนซึไงป็นสมำชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 
จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌขຌำรับกำรอบรม 

คน 100 

(2) ผลผลติ/ครงกำร : กำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชน     

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรืไองรຌองรียนทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไเดຌด ำนินกำร 
ลຌวสรใจ ตำมพระรำชบัญญตัิคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำต ิพ.ศ. 2560 ละ
ระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบ
กำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภำย฿นวลำ 120 วัน เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  60 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : ผูຌรຌองรียนมีควำมพึงพอ฿จตอผลกำร฿หຌบริกำร เมนຌอยกวำ   รຌอยละ  85 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีกำรน ำเป
ปฏิบัติหรือมีกำรตอบสนอง เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  75 



 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสัมฤทธิ ์- ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน - ผลผลิต/ครงการ - กิจกรรม - ตัวชีๅวัด หนวยนับ คาป้าหมาย 

(3) ผลผลติ/ครงกำร : กำรสงสรมิสิทธิมนุษยชน     

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : จ ำนวนคนทีไเดຌรับกำรสงสรมิผยพร ควำมรูຌละสรຌำงควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

คน 100,000 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของกลุมป้ำหมำยทีไเดຌรับรูຌละขຌำ฿จละตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  80 

4. กิจกรรม   

(1) สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนสิทธิมนุษยชน (ผนงำนบูรณำกำรภำค฿ตຌ)     

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของประชำชนซึไงป็นสมำชิกของกลุมครือขำยทีไเดຌ
จัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  75 

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : ประชำชนซึไงป็นสมำชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็นครือขำย฿นพืๅนทีไ 3 
จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌขຌำรับกำรอบรม 

คน 100 

(2) รับรืไองรຌองรียน ตรวจสอบ ละสนอนะกำรกຌเขยยีวยำกำรละมิด 

สิทธิมนุษยชน 
    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรืไองรຌองรียนทีไพนักงำนจຌำหนຌำทีไเดຌด ำนินกำร 
ลຌวสรใจ ตำมพระรำชบัญญตัิคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำต ิพ.ศ. 2560 ละ
ระบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติวำดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรตรวจสอบ
กำรละมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภำย฿นวลำ 120 วัน เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  60 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : ผูຌรຌองรียนมีควำมพึงพอ฿จตอผลกำร฿หຌบริกำร เมนຌอยกวำ   รຌอยละ  85 

(3) จัดท ำขຌอสนอนะนยบำย ขຌอสนอ฿นกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎหรือขຌอบังคับตอ
รัฐสภำ/คณะรัฐมนตรีหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

    

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ขຌอสนอนะทีไมีกำรน ำเป
ปฏิบัติหรือมีกำรตอบสนอง เมนຌอยกวำ 

 รຌอยละ  75 

(4) รณรงค์ละผยพรควำมรูຌดຌำนสิทธิมนุษยชน     

- ตัวชีๅวัดชิงปริมำณ : จ ำนวนคนทีไเดຌรับกำรสงสรมิผยพร ควำมรูຌละสรຌำงควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

คน 100,000 

- ตัวชีๅวัดชิงคุณภำพ : รຌอยละของกลุมป้ำหมำยทีไเดຌรับรูຌละขຌำ฿จละตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

 รຌอยละ  80 

 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง

ประดในผนมบทฯ (1) ประดใน ความมัไนคง

ป้าหมายผนมบทฯ ป้าหมายทีไ 1 ประทศมีความมัไนคง฿นทุกมิติละทุกระดับ
พิไมขึๅน

ตัวชีๅวัดผนมบทฯ ดัชนีสันติภาพลก อยูอันดับ 1 ฿น 75 ของลก ภาย฿น 
2565

ผนยอยของผนมบทฯ ผนยอยทีไ 2 การป้องกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบ
ตอความมัไนคง

ป้าหมาย
ผนยอยของผนมบทฯ

ภาค฿ตຌมีความสุขรมรืไน

ตัวชีๅวัดผนยอยของผนมบทฯ สถิติจ านวนหตุรุนรง/สูญสียลดลง 20%

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง

ผนงาน ผนงานบูณณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ

ผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ดຌานการปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ)

ป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง 
(หนวยงานขององค์กรอิสระละ

องค์กรอัยการ)

ประชาชนเดຌรับการอ านวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประยชน์ของรัฐ รวมทัๅงการคุຌมครองสิทธิสรีภาพ
ละการชวยหลือทางกฎหมาย ป็นเปอยางสมอภาค
ละป็นธรรม

ป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ด านินการภาครัฐ

ความชืไอมยงงบประมาณพืไอ฿ชຌประกอบ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนหงชาติ

การสรຌางละการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ประชาชนเดຌรับการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประยชน์ของรัฐ รวมทัๅงการคุຌมครองสิทธิสรีภาพละการ
ชวยหลือทางกฎหมาย ป็นเปอยางสมอภาคละป็นธรรม

6. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(20) ประดใน การบริการประชาชนละประสิทธิภาพภาครัฐ

ป้าหมายทีไ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพละมีคุณภาพป็นทีไยอมรับของผูຌ฿ชຌบริการ

ระดับความพึงพอ฿จ฿นคุณภาพการ฿หຌบริการของรัฐ เมนຌอยกวา 85%

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม฿นการท างานพืไอประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุงมัไน ละป็นมืออาชีพ

สัดสวนจຌาหนຌาทีไรัฐทีไกระท าผิดกฎหมายลดลง 20%

ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผนงานพืๅนฐานดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง 6. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน ประชาชนมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละตระหนัก฿นหลักสิทธิ

มนุษยขนอยางทัไวถึง พืไอลดปัญหาการกระท าอันป็นการ
ละมิดสิทธิมนุษยชนภาย฿นประทศ

ตัวชีๅวัดผลสัมฤทธิห์นวยงาน 1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไงป็นสมาชิกของกลุม
ครอืขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มคีวามรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75

2. ตัวชีๅวัดชิงปรมิาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็น
ครอืขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌขຌารบัการอบรม          
จ านวน 100 คน

1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรยีนทีไพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌ
ด านินการลຌวสรใจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 60

2. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรยีนมคีวามพึงพอ฿จตอผลการ
฿หຌบรกิาร เมนຌอยกวา รຌอยละ 85

3. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ 

ขຌอสนอนะทีไมกีารน าเปปฏิบัติหรอืมกีารตอบสนอง                   
  เมนຌอยกวารຌอยละ 75

1. ตัวชีๅวัดปรมิาณ : จ านวนคนทีไเดຌรบัการสงสรมิผยพร ความรูຌละ
สรຌางความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน
2.ตัวชีๅวัดคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมายทีไเดຌรบัรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80

 ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหวางประทศดຌานสิทธิ
มนุษยชนทีไประทศเทยจะตຌองปฏิบัติตาม

<---ปรบัเป็น

(ปรับ)
<---ปรับเปน็<---ปรบัเป็น

<---ปรับเปน็

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง 6. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองละสงสริมสิทธิมนุษยชน 

จຌาหนຌาทีไ/รัฐ มีความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นรืไองสิทธิมนุษยชน
ประชาชนเดຌรับการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน               ตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ละพันธกรณีระหวางประทศดຌาน
สิทธิมนุษยชนทีไประทศเทยตຌองปฏิบัติตาม

ทกุภาคสวนของสังคมเดຌรับการสงสริม฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ 
ละตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการ
ด านินการภาครัฐ

ตัวชีๅวัดป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน 1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไงป็นสมาชิกของกลุม
ครอืขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มคีวามรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75

2. ตัวชีๅวัดชิงปรมิาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็น
ครอืขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌขຌารบัการอบรม           
จ านวน 100 คน

1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรยีนทีไพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌ
ด านินการลຌวสรใจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 60

2. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรยีนมคีวามพึงพอ฿จตอผลการ
฿หຌบรกิาร เมนຌอยกวา รຌอยละ 85

3. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/

ขຌอสนอนะทีไมกีารน าเปปฏิบัติหรอืมกีารตอบสนอง เมนຌอยกวา
รຌอยละ 75

1. ตัวชีๅวัดปรมิาณ : จ านวนคนทีไเดຌรบัการสงสรมิผยพร ความรูຌละ
สรຌางความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน
2.ตัวชีๅวัดคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมายทีไเดຌรบัรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80

งบประมาณ

ครงการสรຌางสริมความตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

ตัวชีๅวัดผลผลิต/ครงการ 1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : รຌอยละของประชาชนซึไงป็นสมาชิกของกลุม
ครอืขายทีไเดຌจัดตัๅง฿นพืๅนทีไ มคีวามรูຌ ความขຌา฿จละตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 75

2. ตัวชีๅวัดชิงปรมิาณ : ประชาชนซึไงป็นสมาชิกกลุมทีไจัดตัๅงป็น
ครอืขาย฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌขຌารบัการอบรม            
จ านวน 100 คน

1. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรืไองรຌองรยีนทีไพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌ
ด านินการลຌวสรใจ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติ พ.ศ. 2560 ละระบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการตรวจสอบการ
ละมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ภาย฿นวลา 120 วัน เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 60

2. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : ผูຌรຌองรยีนมคีวามพึงพอ฿จตอผลการ
฿หຌบรกิาร เมนຌอยกวา รຌอยละ 85

3. ตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ : จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/

ขຌอสนอนะทีไมกีารน าเปปฏิบัติหรอืมกีารตอบสนอง เมนຌอยกวา
รຌอยละ 75

1. ตัวชีๅวัดปรมิาณ : จ านวนคนทีไเดຌรบัการสงสรมิผยพร ความรูຌละ
สรຌางความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 100,000 คน
2.ตัวชีๅวัดคุณภาพ : รຌอยละของกลุมป้าหมายทีไเดຌรบัรูຌละขຌา฿จละ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน รຌอยละ 80

ผลผลิต/ครงการ ผลผลิต : การคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ผลผลิต : การสงสริมสิทธิมนุษยชน ผลผลิต : รายการคา฿ชຌจาย
บุคลากรภาครัฐ การจัดการของ
รัฐสภา ศาล ละหนวยงาน
อิสระของรัฐ

(ปรับ)

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น

(ปรับ)

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น

<---ปรบัเป็น


