
 

 

1 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

1.1 กรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 35/2563 เมื่อวันอังคารที่ 
3 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 255,799,999.02 บาท 
สรุปได้ดังนี้ 

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 151,517,600.00   บาท 
- งบบุคลากร 143,923,200.00   บาท 
- งบด าเนนิงาน 7,594,400.00   บาท 

2)  แผนงานพื้นฐาน 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 ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 4,700,945.00   บาท 

ส าหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,675,744 บาท ทั้งนี้ ได้รวมโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 1,143,700 บาท
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 

 



 

 

2 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนภาพที่ 1  : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
255,799,999.02 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
51 โครงการ งบประมาณ 29,675,744 บาท ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2565 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

1 - 

2. เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยการขับเคล่ือนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

9 1,641,530 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที 
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

10 4,201,165 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมท้ัง ผลงานส าคัญของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตติ่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

11 15,005,349 

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดม่ันคุณธรรมและความโปร่งใส 

20 8,827,700 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 51 29,675,744 

แผนงานบคุลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐาน แผนงานบรูณาการ งบส ารองไวส้ว่นกลางฯ

งบส ำรองไว้ส่วนกลำงฯ 
วงเงิน 4,700,945 บำท 

แผนงำนพ้ืนฐำน  

วงเงิน 98,437,754.02 บำท 
 

1. ภำรกิจ กสม. 2.14 ล้านบาท 

2. ภำรกิจประจ ำ 67.7657 ล้านบาท 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ 28.5320 ล้าน

บาท 

−  ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  

 1 โครงการ (รอจัดสรรงบประมาณ) 

−  ยุทธศำสตรท์ี่ 2 :  

 9 โครงการ 1.6415 ล้านบาท 

−  ยุทธศำสตรท์ี่ 3 :  

 10 โครงการ 4.2012 ล้านบาท 

−  ยุทธศำสตรท์ี่ 4 :  

 11 โครงการ 15.0053 ล้านบาท 
 (แผนงานบูรณาการฯ 1 โครงการ 1.1437 ล้านบาท) 

−  ยุทธศำสตรท์ี่ 5 :  

 20 โครงการ 8.8277 ล้านบาท 

 รวมโครงกำรยุทศำสตร์ทัง้ส้ิน  

 จ ำนวน 51 โครงกำร  

 วงเงิน 29.6757 ล้ำนบำท 

59.23% 
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  
วงเงิน 151,517,600 บำท 

 

1. งบบุคลำกร  

143.9232 ล้านบาท 

2. งบด ำเนินกำร  

7.5944 ล้านบาท 

แผนงำนบูรณำกำร

ขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
วงเงิน 1,143,700 บำท 
   โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน

ของสังคมให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 



 

 

3 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส า คัญในการปฏิบัติ งาน  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ประเด็นหลัก คือ “ประเด็นเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน” 
และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” 

2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เร่งรัดปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560  - 2565 ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จ านวนทั้งสิ้นโครงการ 51 โครงการ โดยมีการด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.57 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  
33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.71 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 13.73 โดยจ าแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 และราย
หน่วยงาน ดังตารางที่ 1 , 2 และตารางท่ี 3 ตามล าดับ 

ตารางที่  1: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

หน่วย: โครงการ 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 

โครงการ 
ทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงาน 
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
ไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม 

1 - 1 - 

2. เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน 
อย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนษุยชน 

8 2 5 1 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที 
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

10 1 9 - 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ือง 
สิทธิมนษุยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการ 
สิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

11 4 6 1 

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมัน่คุณธรรมและความโปร่งใส 

21 4 12 5 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์
51 

โครงการ 
11 โครงการ 

(ร้อยละ 21.57) 
33 โครงการ 

(ร้อยละ 64.71) 
7 โครงการ 

(ร้อยละ 13.73) 
 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 



 

 

4 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่  2: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก 
รายโครงการเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับ 
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

งานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 

 ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimintion of All Forms of   

 Racial Discrimination: CERD) 

- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย Convention against 

Torture: CAT 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ 
ภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
 

1. โครงการตรวจเยี่ยมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดท ามาตรการ 
ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการก ากับและจัดการ 
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุ 
ในประเทศไทย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การก าหนดประเด็น เรื่อง “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา  
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” 

กลยุทธ์ที่ 2.3 7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8. โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 

 

5 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ                        
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน  

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 1. โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และ 
การแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการ กสม. ลงพื้นท่ีภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 5. โครงการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา 
สภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนท่ีเกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ า”  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: 
SEANF) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR  
ในประเด็นท่ีให้ความส าคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
 

1. โครงการจัดท า "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน" ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
7. โครงการจัดท าแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 

ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

8. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 9. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพ่ือประกอบการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 11. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงาน 
  ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

 

6 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ไม่มีโครงการ - 

กลยุทธ์ที่ 5.2 1. การอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และ
ตารางก าหนดการเก็บเอกสารของส านักงาน กสม. และการด าเนินการตามคู่มือการ
ท าลายและการส่งมอบเอกสารท่ีมีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของส านักงาน กสม.  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ี รุ่นท่ี 2 ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

4. โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ระดับผู้บริหาร) 

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม.) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ 
  การท างานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ  
  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

12. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน 
  ของส านักกฎหมาย  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่อง 
     ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

15. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ 
     ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

16. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
     ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP)”  รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

19. โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

 

7 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(ต่อ) 

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 ไม่มีโครงการ - 

กลยุทธ์ที่ 5.5 
 
 

20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนส านักงาน กสม.  
ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก 
รายหน่วยงาน 

หน่วย: โครงการ 

หน่วยงาน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงาน 
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1.  ส านักบริหารกลาง 10 1 6 3 
2.  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 8 1 6 1 
3.  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 - 2 - 
4.  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 13 3 9 1 
5.  ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 - 1 - 
6.  ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 - 1 - 
7.  ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 6 1 5 -  
8.  ส านักกฎหมาย 5 3 1 1 
9.  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 5 2 2 1 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 0 - - - 

รวม 9 ส านัก 1 หน่วย 
51 

โครงการ 
11 โครงการ 
(ร้อยละ 21.57) 

33 โครงการ 
(ร้อยละ 64.71) 

7 โครงการ 
(ร้อยละ 13.73) 

 

 
3.    ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน 100,710,244.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 



 

 

8 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนก 
รายแผนงาน) แผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 68,341,279.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 รองลงมา คือ แผนงานพ้ืนฐาน 
จ านวน 32,007,084.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.32 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 361,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.64 
ดังตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 2 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายแผนงาน  
หน่วย: บาท 

แผนภาพที ่2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายแผนงาน 

 

 

 

 

 

                                                           
* หมายเหตุ วงเงินงบประมาณทีป่รับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย  

1. งบประมาณที่จัดสรร จ านวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24) 
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้ส าหรับงานจ้างเอกชนด าเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จ านวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)  
3. งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73) 

แผนงาน 
วงเงินงบประมาณ 

ที่จัดสรรตาม 
แผนปฏิบตัิการ 2564 

วงเงินงบประมาณ 
ที่ปรับปรุงระหวา่ง

ปีงบประมาณ 2564 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 151,517,600.00  151,776,669.00   68,341,279.37  45.03 
2. แผนงานพื้นฐาน 98,437,754.02  93,265,383.52   32,007,084.74  34.32 

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 86,658,376.02 83,247,219.52  25,225,278.04  29.11 
- กิจกรรมรณรงค์และเผยแพรฯ่ 43,317,809.00  39,836,152.50   14,617,895.80  33.75 
- กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ

ด าเนินงานขององค์กรภาครัฐฯ 
30,678,991.02  30,749,491.02   7,045,057.25  22.91 

- กิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฯ 12,661,576.00  12,661,576.00   3,562,324.99  28.13 
ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 11,779,378.00  10,018,164.00   6,781,806.70  67.70 

- กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและ
เสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดฯ 

9,596,560.00  8,278,830.00   5,829,993.56  70.42 

- กิจกรรมจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาฯ 

2,182,818.00  1,739,334.00   951,813.14  54.72 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1,143,700.00  1,143,700.00   361,880.00  31.64 

รวม 251,099,054.02  246,185,752.52   100,710,244.11  40.91 
งบส ารองไว้ส่วนกลางฯ 4,700,945.00  4,418,122.50   

รวมทั้งสิ้น 255,799,999.02  255,799,999.02*  

0
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93.27

1.14

68.34

32.01

0.36

จัดสรรต้นปี ปรับปรุงระหว่างปี ผลการใช้จ่าย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ     แผนงานพ้ืนฐาน             แผนงานบูรณาการฯ 

(45.03%) 

หน่วย: ล้านบาท 

(31.64%) 

(34.32%) 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 



 

 

9 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนก 
รายหน่วยงาน) 
 ส านัก/หน่วย ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สูงสุด คือ ส านักกฎหมาย มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 82.20 รองลงมา คือ ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 69.62 และส านักที่มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 23.85 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 3 
ตารางท่ี 5  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายหน่วยงาน  

หน่วย: บาท 

ส านัก/หน่วย 
วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรตามแผน 
ปฏิบัติการ 2564 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีปรับปรุงระหว่าง

ปีงบประมาณ 2564 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ร้อยละ 
1.  ส านกับริหารกลาง 204,584,746.02 203,203,163.02 86,689,252.67 42.66 
2.  ส านกักจิการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 3,906,080.00 3,395,695.50 1,199,386.50 35.32 
3.  ส านกัคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 5,463,880.00 4,898,340.00 2,308,057.56 47.12 
4.  ส านกัส่งเสริมการเคารพสทิธิมนุษยชน 21,974,699.00 20,907,479.00 4,986,411.25 23.85 
5.  ส านกัเฝ้าระวังและประเมนิสถานการณส์ิทธิมนุษยชน 726,000.00 726,000.00 505,410.00 69.62 
6.  ส านกัมาตรฐานและติดตามการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 1,554,440.00 1,076,720.00 614,961.00 57.11 
7.  ส านกัสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 433,555.00 240,655.00 151,675.00 63.03 
8.  ส านกักฎหมาย 1,149,790.00 995,320.00 818,183.00 82.20 
9.  ส านกัดิจทิัลสิทธิมนุษยชน 10,825,864.00 10,262,380.00 3,310,677.13 32.26 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 30,000.00 30,000.00 19,502.00 65.01 
11.งบรวมคณะท างานและคณะอนุกรรมการ 450,000.00 450,000.00 106,728.00 23.72 

รวม 251,099,054.02 246,185,752.52 100,710,244.11 40.91 
งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็นเร่งดว่น 4,700,945.00 4,418,122.50 

 
รวมท้ังสิ้น  255,799,999.02  255,799,999.02*  

 

แผนภาพที่ 3  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* หมายเหตุ วงเงินงบประมาณทีป่รับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย  

1. งบประมาณที่จัดสรร จ านวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24) 
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้ส าหรับงานจ้างเอกชนด าเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จ านวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)  
3. งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73) 
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จัดสรรต้นปี 204.58 3.91 5.46 21.97 0.73 1.55 0.43 1.15 10.83 0.03 0.45

ปรับปรุงระหว่างปี 203.20 3.40 4.90 20.91 0.73 1.08 0.24 1.00 10.26 0.03 0.45

ผลการใช้จ่าย 86.69 1.20 2.31 4.99 0.51 0.61 0.15 0.82 3.31 0.02 0.11

42.66% 

35.32% 
23.85% 

47.12% 69.62% 63.03% 65.01% 82.20% 
32.26% 

23.72% 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564) 

 

หน่วย: ล้านบาท 

57.11% 



 

 

10 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนก 

รายยุทธศาสตร์) 

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า ระหว่างปีงบประมาณคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอนุมัติให้คืนเงินงบประมาณส าหรับโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ/ปรับปรุง 
การด าเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณจากเดิมจัดสรร 29,675,744 บาท คงเหลือจ านวน 29,372,844 บาท  
โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 4,906,402.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ยุทธศาสตร์ที่มีสัดส่วน 
การใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 
1,658,420.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.48 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 343,690 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 20.94 และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 1,641,833 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.94 ดังตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 4 

ตารางท่ี 6  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
                                                                                          หนว่ย: บาท 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรตามแผน 
ปฏิบัติการ 2564 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีปรับปรุงระหว่าง

ปีงบประมาณ 2564 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 8 1,641,530 1,641,530.00 343,690.00 20.94 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 10 4,201,165 4,201,165.00 1,658,420.10 39.48 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 11 15,005,349 15,005,349.00 1,641,833.00 10.94 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 21 8,827,700 8,524,800.00 1,262,459.00 14.81 

รวมทั้งสิ้น 51 29,675,744 29,372,844.00 4,906,402.10 16.70 

แผนภาพที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกรายยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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หน่วย: ล้านบาท

จัดสรรต้นปี ปรับปรุงระหว่างปี ผลการใช้จ่าย 

(20.94%) 

(39.48%) 

(10.94%) 

(14.81%) 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564) 

 



 

 

11 
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.     ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 4.1  ปัญหาอุปสรรค  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) พบว่า ผลงานส่วน
ใหญ่เป็นงานตามภารกิจประจ า โครงการยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จมีเพียง 11 โครงการ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 21.57 ปัจจัยที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถด าเนินโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดที่มาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและต่างประเทศมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลได้มีมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
ส่งผลให้โครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีกิจกรรม 
ในลักษณะเป็นการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลรับฟังความคิดเห็น 
การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรการ ตลอดจนการประชุมระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ท าให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของบางหน่วยงานมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน รวมถึงการชะลอหรือเลื่อนการด าเนินงานออกไปในไตรมาสที่ 3 – 4  

 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา พบว่า มีสถิติ

จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรครุนแรง และขยาย
เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนนโยบายของ กสม. ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงควรทบทวนและปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1) อาจพิจารณาใช้ประโยชน์ข้อมูลในแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน กสม. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินความเสี่ยง
ของโครงการ โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยน ามาใช้ประการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1.1) กรณีที่หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม/วิธีการท างาน โดยไม่กระทบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด ขอให้ทบทวนและจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่  
3-4 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือเสนอต่อ กสม. พิจารณา 

1.2) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเลิก 
การด าเนินโครงการ มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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2) สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ที่รัฐบาลได้ขอให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการท างานที่บ้าน (Work from home) เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ อาจพิจารณาส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่จ าเป็น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล มาใช้ใน 
การปฏิบัติงานแบบ online ที่จะไม่ส่งผลกระทบแก่ราชการ รวมทั้งอาจสนับสนุนทรัพยากร ความรู้และ 
การถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นอย่างพอเพียง ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนการท างานตามหน้าที่
และอ านาจของ กสม. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วย 

 

 



 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 :  ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีส าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)
1

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ ฉบับ 1

(ต.ค.63-ก.พ.64)
1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ Convention on the Elimintion 

ผลลัพธ์

เดิมก าหนดการพิจารณา

รายงานของไทย 

คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา

 CERD มีก าหนดพิจารณา

ในช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

ซ่ึงได้เล่ือนออกไปอย่างไม่มี

ก าหนดเน่ืองด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ิอ

ไวรัสโคโรน่า 2019

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

จัดส่งรายงาน CERD ไปยัง

สหประชาชาติและคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของรายงานคู่ขนานฯ

ประสานงานฝ่าย

เลขานุการ

คณะกรรมการประจ า

สนธิสัญญาเพ่ือทราบ

ก าหนดการท่ีแน่นอน

เตรียมองค์ประกอบ

งบประมาณและ

ประเด็น logistics  

ต่าง ๆ

เตรียมการด้านสารัตถะ

และประเด็นท่ีจะมีการ

หยิบยก/ถ้อยแถลงซ่ึงจะ

ใช้ในการหารือกับ

คณะกรรมการประจ า

อนุสัญญา

เข้าร่วมและแสดงท่าที

ร่วมท้ังข้อเสนอแนะท่ี

เป็นประโยชน์ในฐานะ

องค์กรอิสระซ่ึงมีหน้าท่ี

ในการติดตาม/

ตรวจสอบการ

ด าเนินงานตามอนุสัญญา

จัดท าสรุปผลการประชุม

พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการท าหน้าท่ีของ

 กสม. และคณะท างานท่ี

เก่ียวข้องรวมท้ังส านักงาน

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 1,012,200 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-20101

ผลการด าเนินงาน

ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD เพ่ือทราบก าหนดการท่ีแน่นอน โดยได้รับแจ้ง

ว่าขอเล่ือนออกไปอย่างไม่มีก าหนดเน่ืองด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดปรากฎ

ตามหนังสือส านักสิทธิมนายชนระหว่างประเทศ ท่ี สม 0007/332 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี โดยท่ีอาจมี

การจัดประชุมข้ึนได้ภายในปี 2564

(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสท่ี 2)

                            และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

1.แผนงานการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

of All Forms of  Racial Discrimination (CERD) 



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.63-ม.ค.64) (ก.พ.-พ.ค.64) (พ.ค.-มิ.ย.64) (ก.ค.64) (ส.ค.-ก.ย.64)

ด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย P

Convention against Torture - CAT

ตามหนังสือ สรป ท่ี สม 0007/24 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 64 ได้น าเรียนเลขาธิการ กสม. 

เร่ืองการได้รับแจ้งฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมการอนุสัญญา CAT ว่าปัจจุบันมี

รายงานของประเทศต่าง ๆ ค้างการพิจารณาเป็นจ านวนมากจึงได้ปรับแนวทางการรับ

พิจารณารายงานคู่ขนานของ กสม. โดยจะรับพิจารณาก็ต่อเม่ือมีก าหนดตารางเวลา

การพิจารณารายงานของภาครัฐด้วยวาจาแล้ว โดยในส่วนของไทยคาดว่าในห้วงปี 

2564 -2565 จะยังไม่มีการพิจารณา จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมน้ีได้ในปีงบประมาณ 

2564 และเห็นควรยกเลิกกิจกรรมน้ี ซ่ึงเลขาธิการ กสม. ได้รับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

1.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

ได้ด าเนินการ

ประสานงานฝ่าย

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ประจ าสนธิสัญญา 

เพ่ือทราบ

ก าหนดการท่ีแน่นอน

 และได้น าเรียน

เลขาธิการ กสม. 

ตามหนังสือ สรป ท่ี 

สม 0007/24 ลงวันท่ี

 15 ม.ค. 64



–    กิจกรรมจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานท่ีจัดท าข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1.2 :  ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคล่ือนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

  กลยุทธ์ท่ี 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงต่อกฏหมายรัฐสภาและรัฐมนตรีมนตรีท่ีส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค.-พ.ย.63 ธ.ค.63-ม.ค.64 ก.พ.-ส.ค.64 ส.ค.-ก.ย.64 ส.ค.-ก.ย.64
2 1. โครงการตรวจเย่ียมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือรองรับ 500,000 154,610.00      แต่งต้ังคณะท างาน จัดท าแผนในการ ด าเนินการเข้า สรุปผลการ เสนอรายงาน กสม. สืบเน่ืองจากสถานการณ์

หน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะ เข้าตรวจเย่ียมสถานท่ี ตรวจเย่ียม ด าเนินงาน พิจารณา การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส

มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ และกรอบส าหรับ โควิด19 ท าให้การด าเนิน

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การตรวจสอบ การลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม

(สคส.) ต้องเล่ือนออกไป 

ประกอบกับต้องมีการปรับ

เปล่ียนแผนในการด าเนิน

เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ดังกล่าว

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

1.มีกลไกในรูปของคณะท างาน P P P

2.มีแผนส าหรับการเข้าตรวจเย่ียมและกรอบในการตรวจสอบสถานท่ี

3.มีการเข้าตรวจเย่ียมสถานท่ีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

4.มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการ

5.มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะหรือ

มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ต่อ กสม.

ด าเนินการตรวจเย่ียม

จ านวน 1 ภาค  

- มณฑลทหารบกท่ี 

23 ค่ายศรีพัชรินทร์ 

จ.ขอนแก่น

- ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด 

กองบิน 1 จ.

นครราชสีมา 

ในระหว่างวันท่ี 

10-12 มีนาคม  2564

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ตรวจเย่ียมศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด จ านวน 6 แห่ง

 4 ภาค

ผลลัพธ์

ข้อสรุปการด าเนินงานของสถานฟ้ืนฟูผู้

ติดยาเสพติด เพ่ือคุ้มครองบุคคลทุกคนท่ี

ถูกคุมขังหรือจ าคุก กฎหมายและงานท่ี

เก่ียวข้องให้เห็นสภาพปัญหาและ

ข้อจ ากัดในการด าเนินงานส าหรับการ

จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเย่ียมท่ีมี

ข้อเสนอแนะและมาตรการต่อหน่วย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ม.ค.64 ก.พ.-ก.ค. 64 ส.ค.-ก.ย.64 ต.ค.-พ.ย. 64 ธ.ค. 64
3 500,000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขออนุมัติโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ จัดท ารายงานฉบับ

(งบประมาณ สกสว.) ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 วิจัย และจัดท าร่าง ผลการวิจัย สมบูรณ์

สารสนเทศและการส่ือสารออนไลน์ รายงานการวิจัย

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เร่ือง 1 P

2. การพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยของส านักงาน กสม. คน 1

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง

เน่ืองจากเป็นคร้ังแรกท่ี

หน่วยงานจัดสรรทุนคือ สกสว. 

ก าหนดให้หน่วยงานต้อง

ด าเนินการวิจัยเองแทนการจ้าง

ท่ีปรึกษา ท าให้เกิดข้อติดขัดใน

การด าเนินการอยู่บ้าง 

โดยเฉพาะความสับสนในเร่ือง

ของกฎระเบียบท่ีจะน ามาปรับ

ใช้ในการด าเนินการ และความ

เช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจไม่

เพียงพอท่ีจะด าเนินการวิจัย

เพียงล าพังได้ ต้องประสานขอ

ความร่วมมือจากนักวิชาการ

ภายนอกเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย

ศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร

การสัมภาษณ์ และ

ประชุมกลุ่มย่อย

1. รายงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารออนไลน์

สิทธิมนุษยชนกรณีการด าเนินการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารออนไลน์

2.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการด าเนินการด้านเทคโนโลยี

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ม.ค.64 ก.พ.-ก.ค. 64 ส.ค.-ก.ย.64 ต.ค.-พ.ย. 64 ธ.ค. 64
4 1,171,600 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขออนุมัติโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ จัดท ารายงานฉบับ

(งบประมาณ สกสว.) ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 วิจัย และจัดท าร่าง ผลการวิจัย สมบูรณ์

กับการก ากับและจัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ รายงานการวิจัย

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เร่ือง 1 P

2. การพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยของส านักงาน กสม. คน 1

 

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

3.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดท า ศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร

การสัมภาษณ์ และ

ประชุมกลุ่มย่อย

เน่ืองจากมีการรวมโครงการจาก

เดิม 2 โครงการ เป็น 1 

โครงการ พร้อมท้ังต้อง

ด าเนินการแจ้งการปรับเปล่ียน

โครงการดังกล่าวเสนอต่อ

คณะกรรมการก ากับและ

ติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม ของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติและ

เลขาธิการ กสม. เพ่ือพิจารณา 

จากน้ันเสนอเร่ืองไปยัง สกสว. 

เพ่ือทราบและต้องแจ้งปรับรวม

โครงการในแผนปฏิบัติการฯ 

หลังจากน าเสนอ กสม. แล้ว ซ่ึง

ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ

ในแต่ละข้ันตอนพอสมควร

มาตรการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

1. รายงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการก ากับและจัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ

พ้ืนท่ีต้นแบบ องค์ความรู้ และ

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนกับการก ากับและ

จัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ม.ค.-ก.พ. 64 ก.พ.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ต.ค. 64 ก.ย.-ต.ค. 64 ธ.ค. 64
5 4.โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและ 450,000 ไม่มี 6,210

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย (งบประมาณ สกสว.)

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง 1 ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์ P

ไม่สามารถด าเนินการประชุม

คณะท างานวิจัย และจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการได้

ตามปกติเน่ืองจากการเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เบ้ืองต้นต้องแก้ไข

ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม

รูปแบบท้ังประชุมในห้องแต่เว้น

ระยะห่างร่วมกับการประชุม

ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  

และมีเง่ือนไขท่ีต้องด าเนินการ

เพ่ิมเติม คือ การวิจัยในมนุษย์

การจัดประชุมเพ่ือ

จัดท า (1) เค้าโครง/

ประเด็น (วันท่ี 16 

กุมภาพันธ์ 2564) 

และ (2) เคร่ืองมือ

การวิจัย

การทบทวน และขอ

อนุมัติโครงการวิจัย 

(วันท่ี 15 มกราคม 

2564)

การจัดการประชุม

เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

รายงานการวิจัย และ

 การเก็บรวบรวม

ข้อมูล

การจัดการประชุม

เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

รายงานการวิจัย และ

 การเก็บรวบรวม

ข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

จัดท ารายงานฉบับ

สมบูรณ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. - พ.ย.63) (พ.ย. - ธ.ค.63) ธ.ค.63 - ม.ค.64) (ม.ค. - ก.พ.64) (ก.พ. - มี.ค.64)
6 56,850 - 12,450

(สกม.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เร่ือง 1 ข้อเสนอแนะมาตรการฯ หรือ P P P P P

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายฯ เร่ืองทะเบียนประวัติ

อาชญากรในประเทศไทย

และคุ้มครองสิทธิมนุษชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือค าส่ังใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เร่ือง ทะเบียบประวัติอาชญากรในประเทศไทย

ศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล และ

ข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือก าหนด

ช่ือเร่ืองและเค้าโครง

ในการจัดท า

ข้อเสนอแนะ

เสนอโครงการเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ให้ด าเนินการจัดท า

ข้อเสนอแนะ

 ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล และ

ข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท า

ข้อเสนอแนะ

ก าหนดประเด็นและ

จัดท าเน้ือหาอย่างย่อ

จัดท าความเห็น/

ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือค าส่ังใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

5.โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค. - พ.ย. 63 ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ก.พ. - มี.ค. 64 เม.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. - ก.ย. 64
7 6. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิพระราชบัญญัติประกอบ รอจัดสรร

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ

พ.ศ. 2560
(สกม.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

การประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบ คร้ัง 4

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย น้ันมากน้อยเพียงใด

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

จัดท าความเห็น/

ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ดังน้ันจึงขอ

ด าเนินการโครงการดังกล่าวใน 

ปีงบประมาณ 2565

ศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล และ

ข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือก าหนด

ช่ือเร่ืองและเค้าโครง

ในการจัดท า

ข้อเสนอแนะ

เสนอโครงการเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ให้ด าเนินการจัดท า

ข้อเสนอแนะ

ศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูล และ

ข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท า

ข้อเสนอแนะ

ก าหนดประเด็นและ

จัดท าเน้ือหาอย่างย่อ



“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

กลยุทธ์ท่ี 2.2 : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนท่ีส าคัญ ในการปฏิบัติงานประจ าปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมก าหนดประเด็น/พ้ืนท่ีส าคัญในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ



  กลยุทธ์ท่ี 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ม.ค.-ก.พ. 2564 ก.พ.-พ.ค. 2564 มิ.ย.-ส.ค. 2564 ส.ค.-ก.ย. 2564 Sep-64

8 784,680 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เอกสารส าหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล เล่ม 1 ได้เผยแพร่เอกสารและองค์ความรู้ไป P

ท่ีเก่ียวข้อง ยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง

7. โครงการเผยแพร่และขับเคล่ือนผลการศึกษาวิจัย
สิทธิมนุษยชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

(1) ขออนุมัติโครงการ

ในภาพรวม (26 ม.ค.

64)  และ (2) เร่ิมต้น

การประชุมกับกลุ่ม

ย่อย (ผ่านระบบ

ออนไลน์) ในการ

ติดตามข้อมูล 4 กลุ่ม

ประเด็น (แรงงาน/ 

ท่ีดิน ทรัพยากร / นัก

ปกป้องสิทธิ/ การ

ลงทุน บรรษัทข้ามชาติ)

(1) การขออนุมัติใน

หลักการ และขอ

อนุมัติแต่งต้ังผู้จัดท า 

ToR (9 ก.พ. 64) (2) 

การพัฒนตันฉบับ 

และท ากระบวนการท่ี

เก่ียวจ้อ (3) การ

วิเคราะห์รายช่ือ

กลุ่มเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ และเชิง

พ้ินท่ี เพ่ือเผยแพร่และ

ขับเคล่ือนกิจกรรม 

และ (4) การจัดส่ง

เอกสารแลแบบส ารวจ

(1) การจัดกิจกรรม/

การประขุมร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ

รับฟังข้อเท็จจริง 

และการน าเสนอ

ข้อมูลการศึกษาวิจัย 

และ (2) การ

ออกแบบกิจกรรม/

กระบวนการสัมมนา

(1) การประชุม

ร่วมกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรร่วม

จัดการสัมมนา (2) 

การพัฒนาเน้ือหา 

และกระบวนการการ

สัมมนา และ (3) การ

เตรียมการสัมมนา

ไม่สามารถด าเนินการประชุม

และจัดการประชุมเชิงปฎิบัติ

การได้ตามปกติ รวมถึงการลง

พ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าข้อมูลและ

สัมภาษณ์เน่ืองจากการเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 เบ้ืองต้นต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้

วิธีการประชุมผสมรูปแบบท้ัง

ประชุมในห้องแต่เว้นระยะห่าง

ร่วมกับการประชุมออนไลน์ 

ผ่านระบบZoom

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(1) การจัดการสัมมนา

 และ (2) การสรุป 

และประเมินผลการ

สัมมนา เพ่ือน าเสนอ

ต่อผู้บริหาร และส่วน

ท่ีเก่ียวข้อง



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค.63 พ.ย.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.-ก.พ. 64
9 300,000 176,630

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีการจัดประชุมเพ่ือถอดบทเรียนและจัดท ารายงานเร่ืองธุรกิจกับ เร่ือง 1 P P P P P

สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

 ก าหนดแผนงาน

จัดท าโครงการและ

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

จัดประชุมเพ่ือ

เตรียมการจัดโครงการ

จัดการประชุมเพ่ือ

ถอดบทเรียนฯ

สรุปผลการประชุม มีรายงานถอดบทเรียน

เม่ือวันท่ี 17 – 18 

ธันวาคม 2563 

กสม. ได้จัดโครงการ

ถอดบทเรียนฯ 

ณ โรงแรมอันดารา รี

สอร์ท เรสซิเด้นซ์ 

จังหวัดภูเก็ต

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

8. โครงการถอดบทเรียนในการด าเนินงานของคณะกรรมการ

มีรายงานถอดบทเรียนในการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติตามหลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและ

โรงแรม



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน

  กลยุทธ์ท่ี 3.1 : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย                                                                                             ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค.-ธ.ค. 63 ต.ค.-มี.ค. 64 ม.ค.-มิ.ย. 64 เม.ย.-ก.ย. 64 เม.ย.-ก.ย. 64
10 1,197,440

ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P

คร้ัง อย่างน้อย 2 คร้ัง

ฉบับ 1

ประชุมฯ คร้ังท่ี 1

เม่ือวันศุกร์ท่ี 4 ธ.ค. 

63 ณ ห้องประชุม 

703 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันศุกร์ท่ี

  

22 ม.ค. 64 ณ ห้อง

ประชุม 701 

คร้ังท่ี 3 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 28 ม.ค. 

64 ณ ห้องประชุม 

701

1. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การประชุมเชิงปฎิบัติการ 

(workshops) หรือการสัมมนา (seminar) เพ่ือรับฟังสถานการณ์ ปัญหา 

และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการEEC

2. มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

รวมท้ังข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

1. โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) จึงมีการ

ชะลอการลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล 

สถานการ์ปัญหาและผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชน จาก

โครงการEEC ไว้ก่อน

รวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ ปัญหา 

และผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนจาก

โครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก 

(Eastern Economic 

Corridor: EEC)

ประชุม

คณะอนุกรรมการ

จัดท ารายงาน

สถานการณ์ปัญหา

และผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนจาก

โครงการ EEC และ

ข้อเสนอแนะในการ

ส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน

ลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล

สถานการณ์ ปัญหา 

และผลกระทบจาก

โครงการ EEC

ประชุมกลุ่มย่อย 

(focus groups) การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(workshops) และ 

การสัมมนา 

(seminar) เพ่ือรับฟัง

สถานการณ์ปัญหา 

ผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนจาก 

โครงการ EEC

จัดท าร่างรายงาน

สถานการณ์ปัญหา

และผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนจาก

โครงการ EEC



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค.63 พ.ย.63 พ.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
11 900,870 177,774

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P

คน

เกิดการประสานการด าเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือน

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย

ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ และกลุ่มคนไทยพลัดถ่ิน และ

ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือจัดท ามาตรการแลแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ และการเข้าถึงสิทธิ

ของคนไทยพลัดถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1

จ านวน 400 คน

กิจกรรมท่ี 2

จ านวน 80 คน

กิจกรรมท่ี 3

จ านวน 500 คน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ของกลุ่มชาติพันธ์ุ และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถ่ิน และ
ไร้สถานะ
(กิจกรรมภายใต้โครงการ จ านวน 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมรวมญาติ
ชาติพันธ์ุชาวเล 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของ
กลุ่มคนไทยพลัดถ่ิน จัดกิจกรรม 2 คร้ัง คร้ังละ 5 วัน  3. จัดกิจกรรม
วันชนเผ่าพ้ืนเมืองสากล)
(สสค.)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี

2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสิทธิ ด าเนินการจัด

กิจกรรมท่ี 2 

ร่วมกับเครือข่าย 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล

ของกลุ่มคนไทย

พลัดถ่ืน (คร้ังท่ี1)

ด าเนินการจัด

กิจกรรมท่ี 1 รวม

ญาติชาติพันธ์ุชาวเล

ด าเนินการจัด

กิจกรรม ท่ี 2 

ร่วมกับเครือข่าย 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล

ของกลุ่มคนไทย

พลัดถ่ืน (คร้ังท่ี2)

ด าเนินการจัด

กิจกรรมท่ี 3 วันชน

เผ่าพ้ืนเมืองสากล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

ส านักงาน กสม. ไม่ได้

เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับ

เครือข่าย เน่ืองจาก

ขณะน้ันยังไม่ได้รับ

จัดสรรเงินงบประมาณ

เม่ือวันท่ี 28-29 พ.ย.

 2563 ณ ชุมชน

ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ อ.

เมืองสตูล จ.สตูล 

และมีการสรุป

รายงานการจัด

กิจกรรมรวมญาติ

ชาติพันธ์ุชาวเล ท่ีสม

0004/1248 ลว. 30 

ธ.ค. 63

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธ์ุ

ชาวเล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 

คน กิจกรรมท่ี 1 เกิดการท างานร่วมกับ

เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มชาติ

พันธ์ุและกลุ่มคนไทยพลัดถ่ิน และจัดท า

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม

จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนิน

โครงการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค.63 - มี.ค.64 ม.ค.64 - มี.ค.64 ม.ค.64 - มี.ค.64 เม.ย. - ก.ย.64 เม.ย. - ก.ย.64

12 ยังไม่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นสิทธิมนุษยชน งบประมาณ

พบประชาชนในภูมิภาค จ านวน 2 คร้ัง)

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P

คน 140 คน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะกรรมการ/ส านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และรับทราบวิสัยทัศน์การท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด

ร้อยละ 70

ด าเนินการจัด

กิจกรรมการประชุม

เตรียมการโครงการ 

กสม.พบประชาชนใน

ภูมิภาค จ านวน 2 คร้ัง

1. มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ปรับแก้ไข (ร่าง) 

แบบสอบถามและชุด

ค าถามในการติดตาม

ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอจากโครงการ

 กสม.พบประชาชน 

(ชุดท่ี 3) /มติ กสม. 

บริหารและการ

ก าหนดรูปแบบการ

จัดกิจกรรม

อยู่ระหว่างรวบรวม 

ศึกษา และจัดท า

ข้อมูลสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นต่างๆ จาก

รายงานประเมิน

สถานการณ์สิทธิ

มนุษยชน ข่าวและ

ส่ือต่างๆ ตลอดจน

แถลงการณ์และ

ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายของกสม

ติดตามผลการ

ด าเนินงานข้อเสนอ

จากโครงการ กสม. 

พบประชาชน (ชุดท่ี3)

 /มติ กสม. บริหาร

เพ่ือรวบรวมข้อมูล 

และก าหนดรูปแบบ

การจัดกิจกรรม

ศึกษาและจัดท าข้อมูล

ประเด็นสถานการณ์

จากรายงานการ

ประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชน ข้อมูล

จากข่าวและส่ือต่าง ๆ 

ตลอดจนแถลงการณ์

และข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายของ กสม. เพ่ือ

เตรียมรายงานความ

คืบหน้าต่อ ชุดท่ี 4

ด าเนินการจัด

กิจกรรม กสม. พบ

ประชาชนในภูมิภาค 

จ านวน 2 คร้ัง

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินโครงการ
3. โครงการ กสม. ลงพ้ืนท่ีภูมิภาคเพ่ือขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหา

(กิจกรรมภายใต้โครงการ จ านวน 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการประชุมเตรียมการ

โครงการ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จ านวน 2 คร้ัง 2. กิจกรรม กสม.

 ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค. - ธ.ค.63 ม.ค. - ก.พ.64 มี.ค. - เม.ย.64 พ.ค. - ก.ค.64 ส.ค. - ก.ย.64
13 503,900

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 75

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 70เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน

สิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

3) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีสรุปผล

การด าเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน

สรุป วิเคราะห์ข้อมูล

ทางวิชาการเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติ

กองทุนยุติธรรม พ.ศ.

2558 ในประเด็น

ปัญหาทางกฎหมาย 

และการบังคับใช้

กฎหมาย

จัดกิจกรรมการ

สัมมนาวิชาการด้าน

สิทธิมนุษยชน เร่ือง 

"การระดมความเห็น

เพ่ือหาข้อเสนอทาง

นโยบายและแก้ไข

กฎหมายในการ

เข้าถึงกองทุน

ยุติธรรมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี"

ผลลัพธ์

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด

การประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์

ศึกษาฯ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี

 1/2563 เม่ือวันท่ี 14

 ธันวาคม 2563 ณ 

ม.อ.ปัตตานี

ประชุมเตรียมการ

ระหว่างส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือหารือและออกแบบ

กิจกรรมการสัมมนา

วิชาการด้านสิทธิมนุษ

ชนเร่ือง "การระดม

ความเห็นเพ่ือหา

ข้อเสนอทางนโยบาย

และแก้ไขกฎหมายใน

การเข้าถึงกองทุน

ยุติธรรมของประชาชน

ในพ้ืนท่ี

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติ

กองทุนยุติธรรม พ.ศ.

2558 ในประเด็น

ปัญหาทางกฎหมาย 

และการบังคับใช้

กฎหมาย

จัดท าข้อเสนอทาง

นโยบายและแก้ไข

กฎหมายในการ

เข้าถึงกองทุน

ยุติธรรมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ล าดับ

ท่ี

ประชุมเตรียมการระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหารือและออกแบบกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ

ด้านสิทธิมนุษชนเร่ือง "การระดมความเห็นเพ่ือหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไข

กฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี

4. โครงการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*  ผลการด าเนินงาน



กลยุทธ์ท่ี 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ม.ค.-ก.พ. 64 ก.พ.-มิ.ย. 64 ก.ค.ส.ค. 64 ก.ค.ส.ค. 64 Sep-64
14 81,500 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P

ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยได้รับการสอบทาน 1 เร่ือง

จากผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม.

รายงานผลการเก็บ

ข้อมูลในพ้ืนท่ี 4 

จังหวัดตามแผน

ไม่สามารถด าเนินการปรชุมเชิง

ปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึง

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าข้อมูล

และสัมภาษณ์เน่ืองจากการเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เบ้ืองต้นต้องแก้ไข

ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม

รูปแบบท้ังประชุมในห้องแต่เว้น

ระยะห่างร่วมกับการประชุม

ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOMภายในไตรมาส 2 ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ได้ร่างรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

 ผลการด าเนินงาน

5.โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย
เร่ือง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนท่ีเกิดจาก
การสร้างเข่ือน ฝาย และอ่างเก็บน้ า”

จัดท าบทสรุป

รายงานผล

การศึกษาเพ่ือจัดท า

รายงาน

ความก้าวหน้า

ต่อ กสม.บริหาร

เพ่ือทราบ

จัดท าบทวิเคราะห์

นโยบายท่ีเก่ียวกับ

การสร้างเข่ือน ฝาย

 และอ่างเก็บน้ าท่ี

ผ่านมา

จัดท าบทสรุป 

ปัญหาและอุปสรรค

และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัย



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.63) (ต.ค.63-มี.ค.64) (ม.ค.-ก.ย.64) (ต.ค.63-ก.ย.64) (ต.ค.63-ก.ย.64)

15 2,500,000 1,465,386.10
(งบด าเนินงาน

1,962,700 บาท

งบลงทุน

537,300 บาท)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P P P

แห่ง

คร้ัง

    ด าเนินการแล้ว

       6 แห่ง 
1) ภาคเหนือ 

ณ ม.พะเยา เม่ือวัน

อังคารท่ี 9 ก.พ. 64

2) ภาคตะวันตก 

ณ มรภ.กาญจนบุรีเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 26 ก.พ.64

3) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต 

เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 

14 ก.พ.64

4) ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

4 มี.ค.64

5) ภาคตะวันออก 

ณ มรภ.ร าไพพรรณี เม่ือ

วันจันทร์ท่ี 8 มี.ค. 64

6) จังหวัดชายแดนใต้ 

ณ มรภ.ยะลา เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.65

6.การจัดต้ังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 6 

แห่ง ดังน้ี
1) ภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน

สิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอย่างน้อย 4 แห่ง

ประชุมหารือฯ 

อย่างน้อย 5 แห่ง

พิธีเปิดศูนย์ฯ

อย่างน้อย 4 แห่ง

มีกิจกรรมหรือการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ

มนุษยชนในพ้ืนท่ี และมีผลการประชุมหารือเพ่ือก าหนดแผนการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิชาการในพ้ืนท่ี ภาคประชาสังคม เพ่ือ

ด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ ฯ ท่ีได้ด าเนินการ

จัดต้ังและท าพิธีเปิด

ศูนย์ฯ แล้ว ได้มีการ

ด าเนินกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์ฯ

และมีการด าเนินงาน

ของศูนย์ฯ

1.มีการประชุมหารือระดับนโยบาย

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน

สิทธิมนุษยชน

2. มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

*หมายเหตุ การด าเนินโครงการจัดต้ัง

ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้าง

เอกชนด าเนินงาน

   ด าเนินการแล้ว

        6 แห่ง 
1) ภาคตะวันตก ณ มรภ.

กาญจนบุรี เม่ือวันจันทร์ท่ี

 16 พ.ย. 63

2) ภาคตะวันออก 

ณ มรภ.ร าไพพรรณี 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

26 พ.ย. 63

3) ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ 

เม่ือวันจันทร์ท่ี 

23 พ.ย. 63

4) ภาคเหนือ ม.พะเยา 

เม่ือศุกร์ท่ี 27 พ.ย. 63

5) จังหวัดชายแดนใต้

ณ มรภ.ยะลา เม่ือวัน

จันทร์ท่ี 14 ธ.ค. 63

6) ภาคใต้ มรภ.ภูเก็ต 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

24 ธ.ค. 63 

 ด าเนินการแล้ว

 6 แห่ง 

    ด าเนินการแล้ว

       6 แห่ง 
1) ภาคตะวันตก 

ณ มรภ.กาญจนบุรี เม่ือ

วันจันทร์ท่ี 21 ธ.ค. 63

2) ภาคตะวันออก 

ณ มรภ.ร าไพพรรณี เม่ือ

วันอาทิตย์ท่ี 20 ธ.ค. 63

3) ภาคเหนือ ม.พะเยา

เม่ือวันอังคารท่ี 9 ก.พ. 64

4) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต 

เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 

14 ก.พ.64

5) ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 5 มี.ค.64

6) จังหวัดชายแดนใต้ 

ณ มรภ.ยะลา เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 11 มี.ค.64

 ด าเนินการแล้ว

 6 แห่ง 

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

การประชุมหารือ

ระดับนโยบาย

การเตรียมการ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาและ

ประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค

การจัดจ้าง

เจ้าหน้าท่ีประจ า

ศูนย์ศึกษาและ

ประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค

พิธีเปิดศูนย์

ศึกษาและ

ประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค

การประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการ

ศูนย์ศึกษาและ

ประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)
16 7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก 3,105 3,105 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม

ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพ่ือแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

(Global Alliance of National Human Rights ท่ีแน่นอน ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม ท่ีเป็นประโยชน์

Institutions : GANHRI) technology ต่างๆ การประชุม ในท่ีประชุม

6.1 การประชุมประจ าปีของ GANHRI ประจาปี 2021 ประกอบด้วยการประชุม (ม.ค.64) (ก.พ.64) (ก.พ.-มี.ค.64) (มี.ค.64) (เม.ย.64)
สมัชชาใหญ่และการประชุมประจ าปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม 2564 P

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (การประชุมทางไกล)

6.2 การประชุมนานาชาติ (International Conference) ของ GANHRI ประมาณ (ก.ค.64) (ก.ค.-ส.ค.64) (ส.ค.64) (ก.ย.64) (ก.ย.64)
2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 429,350 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23308

ประสานงานผู้จัดและทราบว่า GANHRI แจ้งเล่ือนการประชุมออกไปเป็นวันท่ี 29 มิย. - 1 ก.ค. 64 โดยประเด็นและ

รูปแบบการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังปรากฏตามหนังสือ ท่ี สม 0007/ว 272 ลว 9 ก.พ. 64

ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ประสานงานผู้จัดและ

ทราบว่าก าหนดการ

ประชุมคาดว่าจะมีข้ึน

ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ 

ท้ังน้ี ยังไม่มีการก าหนด

วันเวลาท่ีชัดเจน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

17 8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) เพ่ือทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพ่ือแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ท่ีแน่นอน ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม ท่ีเป็นประโยชน์

technology ต่างๆ การประชุม ในท่ีประชุม

(ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)
7.1 การประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ยังไม่ถึงห้วงเวลา

ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี 

สาธารณรัฐอินเดีย

(ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)
7.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers - SEOs) 

ของ APF ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ณ นครซิดนีย์ 

เครือรัฐออสเตรเลีย (การประชุมทางไกล)

ไม่มีการจัดประชุม เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด ๑๙ อย่างไรก็ตาม 

APFมีแผนท่ีจะจัดโครงการ SEO

 Dialogue Series เพ่ือเปิด

โอกาสให้สมาชิก SEO สามารถ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน

ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 616,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23309

ผลการด าเนินงาน

ได้ด าเนินการประสานงาน ฝ่ายเลขานุการของ APF ทางอีเมล เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 ว่า จะไม่มีการจัด

ประชุม เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด 19



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)
18 9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 13,950 12,155 ประสานงานผู้จัด ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท ารายงานสรุป

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือทราบก าหนดการ คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม ด้านสารัตถะและ การประชุมและแสดง ผลการประชุม

เฉียงใต้ South East Asia National ท่ีแน่นอน การประชุม/ เอกสารประกอบ บทบาท มีส่วนร่วม เสนอต่อประธาน กสม.

Human Rights Institutions Forum (SEANF) งบประมาณและ การประชุม ใรท่ีประชุม หรือ กสม. หรือ

การจัดการท่ีเก่ียวกับ เลขาธิการ กสม.

การเดินทางของ

คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม

9.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจ าปี คร้ังท่ี 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน (ก.ย.63) (ก.ย-ต.ค.63) (ก.ย-ต.ค.63) (ต.ค.63) (ต.ค.-พ.ย.63)
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย P P P P P

ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 4 วัน 

ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (การประชุมทางไกล)

9.2 การประชุมประจาปีของ SEANF คร้ังท่ี 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน (ส.ค.64) (ส.ค.64) (ส.ค.-ก.ย.64) (ก.ย.64) (ก.ย.64)
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย ยังไม่ถึงห้วงเวลา

ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 3 วัน 

ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 925,450 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23310

ผลการด าเนินงาน

คณะผู้แทน กสม. 

ประกอบด้วย ประธาน 

กสม./กสม./เลขาธิการ 

กสม./รองเลขาธิการ 

กสม./ผอ. สรป./ 

เจ้าหน้าท่ี สรป. จ านวน

 ๖ คน/และผู้แทนจาก

ส านักต่างๆ เข้าร่วม

การประชุมแบบทางไกล

 ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ 

ห้องเสวนา ช้ัน ๖ 

ส านักงาน กสม.

ส านักงาน กสม. โดย 

สรป. น าเสนอรายงาน

สรุปผลการประชุมต่อ

เลขาธิการ กสม./

ประธาน กสม. และนา

เสนอท่ีประชุม กสม. 

ทราบแล้ว ในคราวการ

ประชุม กสม. ด้าน

บริหาร คร้ังท่ี 41/2563

 เม่ือวันอังคารท่ี 15 

ธันวาคม 2563

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

(ก.พ.-เม.ย.64) (เม.ย.-พ.ค.64) (เม.ย.-พ.ค.64) (พ.ค.64) (พ.ค.-มิ.ย.64)
9.3 การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ี (Technical Working Group - TWG) ของ SEANF P

(2 คร้ัง)

    คร้ังท่ี 1 ประชุมทางไกล ระหว่างวันท่ี 12-14 พ.ค. 63

การประชุมหารือร่วมกับส านักต่างๆ ในส านักงาน กสม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ

การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ี (TWG) ของ SEANF คร้ังท่ี 1/2564 วันศุกร์ท่ี 

19 มีนาคม 2564 ห้อง 605

(มิ.ย.64) (มิ.ย.-ก.ค.64) (ก.ค.64) (ก.ค.64) (ก.ค.-ส.ค.64)
9.4 การประชุมท่ีจัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชน ประสานงานผู้จัด เตรียมการด้านสารัตถะ คณะผู้แทนเข้าร่วม

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) เพ่ือทราบก าหนดการ และเอกสารประกอบ การประชุมและแสดง

ท่ีแน่นอน การประชุม บทบาท มีส่วนร่วม

ในท่ีประชุม

P

ผลการด าเนินงาน

SUHAKAM ในฐานะ

ประธาน SEANF ในปี 

2564 ได้ประสาน

สมาชิก SEANF ท่ีจะ

จัดการจัดการประชุม

ระหว่างวันท่ี 20-22 

เม.ย. 2564

จัดท ารายงานสรุปผล

การประชุมเสนอต่อ

ประธาน กสม.หรือ 

กสม. หรือเลขาธิการ 

กสม.

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ขออนุมัติองค์ประกอบ

คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม

การประชุม/

งบประมาณและการ

จัดการท่ีเก่ียวกับการ

เดินทางของคณะผู้

แทนท่ีเข้าร่วม

ผลการด าเนินงาน

ยังไม่ได้รับการแจ้ง

หรือประสานงาน

เก่ียวกับการประชุม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.63) (พ.ย.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) (มี.ค.64)
19 10. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย ประสานงานผู้จัด ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท ารายงานสรุป

สิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นท่ีให้ความส าคัญร่วมกันในระดับ เพ่ือทราบก าหนดการ คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม ด้านสารัตถะและ การประชุมและแสดง ผลการประชุม

ภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท่ีแน่นอน การประชุม/ เอกสารประกอบ บทบาท มีส่วนร่วม เสนอต่อประธาน กสม.

จ านวน 1 คร้ัง ประมาณ 2 วัน งบประมาณและ การประชุม ใรท่ีประชุม หรือ กสม. หรือ

การจัดการท่ีเก่ียวกับ เลขาธิการ กสม.

การเดินทางของ

คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม

การประชุมหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกัน P P P P P

และการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultaion on the Implementation of 

Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing 

andCountering Torture) ระหว่างวันท่ี 3-4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์

(สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีก าหนดการประชุม 

วงเงิน 141,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23311

คณะผู้แทน กสม. 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี

ส านักสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ จ านวน

 2 คน

ส านักงาน กสม. โดย 

สรป. ได้จัดทารายงาน

สรุปผลการประชุม

หารือดังกล่าว เสนอต่อ

เลขาธิการ กสม./

ประธาน กสม. และ 

กสม. ทุกท่าน ทราบ

แล้ว ตามหนังสือส านัก

สิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ 

สม 0007/104 ลงวันท่ี 

4 มี.ค. 64 และ หนังสือ

ส านักงาน กสม. ท่ี สม 

0007/ว 426 ลงวันท่ี 

5 มี.ค. 64

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่ือสารเก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมท้ังผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง
    กลยุทธ์ท่ี 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีครอบคลุมเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการท่ีหลากหลายและเหมาะสม

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค.-เม.ย. 64) (พ.ค. - ก.ค.  64) (ส.ค. - ก.ย. 64)

20 1. โครงการจัดท าวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน 314,000 256,000

(ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

และ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)

(สกม.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม ฉบับ/เล่ม จัดพิมพ์ 2 ฉบับ จัดท าวารสารฯ ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน P P P P P

และประชาชนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาเพ่ือส่งเสริมสิทธิ ฉบับละ 600 เล่ม  - ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างน าวารสาร

เสรีภาพ และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ลงเว็บไซต์

         

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผู้เขียนบทความและคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการติดต่อให้

เขียนบทความไม่สามารถส่ง

บทความได้ตามเวลาท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

 ผลการด าเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ประสานอาจารย์/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

กสม. และผู้สนใจ 

เขียนบทความ เพ่ือ

เขียนบทความแล้ว

ปรับแก้ไข

สรุปผลการประชุม/

สัมมนา สรุป 

ข้อเสนอแนะของ 

กสม. และสรุป

งานวิจัยท่ีน่าสนใจ

ตรวจสอบการส่ง

บทความ/รูปแบบ

บทความ/เน้ือหา

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดประชุม/อนุมัติการ

จ้าง/จัดส่งวารสาร

ฉบับสมบูรณ์ให้

ผู้เขียนบทความและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และประสานการน า

วารสารฉบับสมบูรณ์

ลงเว็บไซด์ ส านักงาน

 กสม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. 63) (พ.ย. 63) (ม.ค. - ก.ค. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64) (ก.ย. 64)
21 2.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก 1,143,700 361,880.00

ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จ. ชายแดนใต้

(สคส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

1.ตัวช้ีวัดเชิงประมาณจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรม P P P

และจ านวนเครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคม จัดการอบรมให้ความรู้

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคมในแต่ละ แก่ตัวแทนภาคจังหวัด

จังหวัดมีความสามารถก าหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วม  ปัตตานี เม่ือวันท่ี 25 -

ด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี 26 มี.ค. 64 ณ รร.ปาร์ค

จังหวัดชายแดนภาคใต้ อินทาวน์ ปัตตานี

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

อบรมให้ความรู้แก่

ตัวแทนภาคประชา

สังคมจังหวัดละ 1 คร้ัง

 ใน 3 จังหวัด

เคร่ือข่ายภาคประชาสังคมสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปก าหนดแนวทางการ

ท างานในลักษณะเป็นเครือข่ายด้านสิทธิ

มนุษยชนในพ้ืนท่ีของตนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท่ีสามารถน าไป

ด าเนินการขับเคล่ือนงานร่วมกับศูนย์

ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ส าหรับ

การสนับสนุนการสร้างส าหรับการ

สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ

สังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของ

สิทธิมนุษยชน

จัดท าและเสนอขอ

ความเห็นชอบด าเนิน

โครงการ

จัดท าหลักสูตร

ประสานกลุ่มเป้าหมาย

จัดเวทีการประชุม

การอบรมให้ความรู้

แก่ตัวแทนภาค

ประชาสังคม 3 จังหวัด

ระบุข้ันตอนการ

ด าเนินงานตามแผน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 ผลการด าเนินงาน

สืบเน่ืองจากสถานการณ์แพร่

ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท าห้

การด าเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจ

เย่ียมต้องเล่ือนออกไปประกอบ

กับต้องมีการปรับเปล่ียนแผนใน

การด าเนินเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ดังกล่าว

ระบุข้ันตอนการ

ด าเนินงานตามแผน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ก.ย. 63) (พ.ย. 63) (ม.ค.64) (ก.พ. 64) (มี.ค.64)
22 2,500,000 498,500

(สสค.) 64M1-80508

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 P P P P P

ของจ านวนผู้เข้าร่วมท่ีก าหนดไว้

เชิงคุณภาพ ประชาชนท่ัวไปทราบถึงประวัติความเป็นมา

ของวันสิทธิมนุษยชนสากลและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

 มีผู้เข้าร่วมงานท้ังส้ิน 200 คน

จากท่ีก าหนดไว้ จ านวน 100 คน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

3.โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2563 ก าหนดแผนงาน จัดท าโครงการและ

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

จัดเตรียมความ

พร้อมในการด าเนิน

กิจกรรม

ด าเนินการจัด

กิจกรรม

สรุปผลการจัด

กิจกรรมและ

ประเมินผลการจัด

กิจกรรม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (มิ.ย. 63) (ก.ค. 63) (ต.ค.64) (พ.ย. 64) (ก.พ.64)
23 300,000 175,000

(สสค.) 64M1-80507

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีผู้สนใจเสนอรายช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาครบ รางวัล 7 P P P P P

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

4.โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมงาน

ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการ

คัดเลือก

มอบรางวัลและ

สรุปผลโครงการ

แต่งต้ังคณะท างาน

มีผู้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 7 รางวัล

เชิงคุณภาพ ได้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ

ของสาธารณชน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ธ.ค. 63) (มี.ค.64) (พ.ค.64) (มิ.ย. 64) (ก.ย.64)
24 700,000

ในระดับอุดมศึกษา
(สสค.) 63M1-13406

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีข้อมูลวิชาการแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ฉบับ 1 P P

ส าหรับระดับอุดมศึกษา

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

5.โครงการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวบรวมข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องและ

ด าเนินการจัดท าร่างฯ

จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

คู่มือการ การจัดการ

เรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา คร้ัง

ท่ี 1

จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

คู่มือการ การจัดการ

เรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา คร้ัง

ท่ี 2

น าเสนอแนวทางการ

เรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ศึกษาส าหรับ

ระดับอุดมศึกษา

ส าหรับ

ระดับอุดมศึกษาต่อ

ผู้บังคับบัญชา

สรุปผลโครงการ



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ธ.ค. 63) (มี.ค.64) (พ.ค.64) (มิ.ย. 64) (ก.ย.64)
25 500,000

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ฉบับ 1 P

 ก าหนดแผนงาน จัดท าโครงการและ

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

จัดจ้างพิมพ์คู่มือ

คู่มือวิทยากร

กระบวนการด้าน

สิทธิมนุษยชนศึกษา

จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือ

เผยแพร่คู่มือวิทยากร

กระบวนการด้าน

สิทธิมนุษยชนศึกษา

บุคคลและองค์กรท่ีมี

ผลงานดีเด่น

สรุปผลโครงการ

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

6.โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ธ.ค. 63) (มี.ค.64) (พ.ค.64) (มิ.ย. 64) (ก.ย.64)
26 313,929 รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างโครงการ ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการจัด สรุปผลโครงการ

กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท่ีเก่ียวข้อง

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

1.มีแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ฉบับ 1

2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเป็นวิทยากร คน 30

กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

7.โครงการจัดท าแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ก.พ.-เม.ย.64) (พ.ค.64) (มิ.ย.64) (ก.ค.-ส.ค.64) (ก.ย.64)
27 6,564,720 350,453

ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม ดังน้ี

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

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 P

ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด

เชิงคุณภาพ - 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เท่าทันเร่ืองสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 2) ระดับความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการ (5 ระดับ) คือ มีสรุปผลการด าเนินงานและเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

8.โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

จัดเตรียมข้อมูลการ

ด าเนินโครงการ และ

ส านักงาน กสม. 

ประชาสัมพันธ์

โครงการ เพ่ือเปิดรับ

สมัครเยาวชนแกนน า

ของสถานศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ

คณะกรรมการตัดสิน

ผลงานจัดประชุม 

คร้ังท่ี 1 เพ่ือคัดเลือก

เยาวชนแกนน าของ

สถานศึกษาเข้าร่วม

โครงการ

ส านักงาน กสม. จัด

อบรมเยาวชนแกนน า

และครูพ่ีเล้ียง/

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี

ผ่านการคัดเลือก 

เพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนและแนว

ทางการด าเนิน

กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสิน

ฯ พิจารณาผลงาน

ของเยาวชนแกนน า 

และน าเสนอผลการ

ตัดสินให้

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

เห็นชอบ และ

ส านักงาน กสม. 

ประกาศผลการ

ประกวดผลงานของ

เยาวชนท่ีได้รับรางวัล

จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินโครงการฯ 

เสนอผู้บังคับบัญชา



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย. - ธ.ค.64) (ม.ค. - ก.พ.64) (มี.ค. - เม.ย.64) (พ.ค. - ส.ค.64) (ก.ย.64)
1,666,000 203,944

ไปประยุกต์ใช้

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ P P

1) มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีการประชุมกลุ่มย่อย

ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด และปรึกษา

2) ได้รายงานผลการประเมิน การน าคู่มือการจัดการเรียนรู้ ฉบับ 1 ผู้เช่ียวชาญเพ่ือ

สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ เพ่ือให้มีการน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา ออกแบบการด าเนิน

ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนคู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงการฯ

สิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เชิงคุณภาพ

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบ

สอบถามท้ังหมด

 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

3) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ

มีการสรุปผลการด าเนินงานและเสนอต่อผู้ท่ีบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือน าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วางแผนเตรียมการจัด

โครงการฯ

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

การด าเนินโครงการฯ

ประสานผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือเตรียมการด าเนิน

โครงการฯ

จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิทยากร

กระบวนการ 

(Training of 

Trainers) ด้านสิทธิ

มนุษยชนศึกษา เพ่ือ

น าคู่มือการจัดการ

เรียนรู้สิทธิมนุษยชน

ศึกษาส าหรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไปประยุกต์ใช้

จัดท ารายงานสรุปผล

การด าเนินโครงการฯ 

เสนอผู้บังคับบัญชา



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย. 64) (ธ.ค.64) (ม.ค.64) (ก.พ-ก.ค.64) (ส.ค.64)
848,640 146,509

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 P P P P

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ

และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ข้ันตอนกระบวนการท างาน

ในการประสานงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ี

รวมท้ัง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน

การศึกษาและเครือข่ายในพ้ืนท่ี

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

8.3 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและ วางแผนเตรียมการ

จัดประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์

ศึกษาฯ

จัดเตรียมข้อมูล

เก่ียวกับการประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์

ศึกษาฯ

ประสานผู้ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือ

เตรียมการจัด

ประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์

ศึกษาฯ

จัดประชุม

คณะกรรมการ

อ านวยการศูนย์

ศึกษาฯ

จัดท ารายงาน

สรุปผลการประชุมฯ

 เสนอผู้บังคับบัญชา



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.-ธ.ค.63) (ม.ค.64) (ก.พ.64) (มี.ค.64) (มี.ค.64)
68,880

ในภูมิภาค

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 P P P

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ

และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ข้ันตอนกระบวนการท างาน

ในการประสานงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ี

รวมท้ัง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน

การศึกษาและเครือข่ายในพ้ืนท่ี

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์

ศึกษาและ

ประสานงานด้าน

สิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาค

จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนิน

โครงการฯ เสนอ

ผู้บังคับบัญชา

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

วางแผนเตรียมการ

จัดโครงการฯ

จัดเตรียมข้อมูลการ

ด าเนินโครงการฯ

ประสานผู้ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือ

เตรียมการจัด

โครงการฯ



    กลยุทธ์ท่ี 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และช้ีแจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย.64) (ก.ค. - ส.ค. 64) (ก.ย. 64)
28 69,000

(สฝป.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ด าเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ประกอบ คร้ัง 2 P P

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย ปี 2564

 - ได้ข้อมูลรายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย ปี 2564 เพ่ือท่ีความ

ครบถ้วน รอบด้าน และมีการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่าง ๆ

ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

9.โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

 ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*

จัดท าแผนการ

ด าเนินการจัดท า

รายงานผลการ

ประเมินสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย 

ประจ าปี 2564     

รายประเด็นสิทธิ

มนุษยชนหรือกลุ่ม

ประเด็น

ก าหนดประเด็น

ค าถามเพ่ือขอข้อมูล

และความเห็น

เพ่ิมเติมจากภาค

ประชาชน NGO 

หน่วยงานของรัฐ 

จ าแนกตามประเด็น

หรือกลุ่มประเด็น

จัดกิจกรรมรับฟัง

ข้อมูลและความเห็น 

(จัดเวที/ประชุมกลุ่ม

ย่อย ลงพ้ืนท่ี 

สัมภาษณ์ ฯลฯ) 

จ าแนกตามประเด็น

หรือหัวข้อสิทธิฯ

จัดท าเอกสาร

ประมวลข้อมูลหรือ

ความเห็นท่ีได้จาก

กิจกรรมรับฟังข้อมูล

หรือความเห็นต่างๆ ท่ี

เห็นว่าควรน ามาใช้

ประกอบการจัดท า

รายงานผลการ

ประเมินสถานการณ์ฯ

จัดท ากิจกรรม

ประเมินผลการจัด

กิจกรรมรับฟังข้อมูล

หรือความเห็น (wrap

 up) เพ่ือการ

พัฒนาการด าเนินการ

ในรอบถัดไป



กลยุทธ์ท่ี 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)  ต.ค. 2563 พ.ย. 2563 ธ.ค. 2563 ม.ค. - ก.พ. 2564 มี.ค. - เม.ย. 2564
29 10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้งบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส์
(สดส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

คลังข้อมูลสารสนเทศสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ศูนย์ P P P P P

มีข้อกังวลเก่ียวกับการแปล

เน้ือหาจากต่างประเทศแม้

ส่วนใหญ่จะน ามาจากเว็ป

ไซต์ท่ีเผยแพร่ท่ัวไปสู่

สาธารณะอยู่แล้วและได้มี

การอ้างอิงท่ีให้เครดิต

แหล่งท่ีมาอยู่แล้วจึงได้มีการ

ด าเนินการเรียบเรียงเน้ือหา

ใหม่ในแบบการท าส ารวจ

วรรณเพ่ือให้ม่ันใจได้มากข้ึน

ศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้และ

กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

จัดการทบทวนและ

ตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือ

การน าข้ึนสู่ระบบ

ทดสอบการข้ึนระบบ

และเรียกใช้งาน

พบว่ามีปัญหาเร่ือง

การเช่ือมโยงยังไม่

ครอบคลุมการใช้งาน

ด าเนินการจัดแบ่ง

เน้ือหาในทุกหัวข้อ

และส ารวจความซ้ า

เพ่ือจัดท า Hyperlink

 ท่ีครอบคลุม

ปรับแก้วิธีการ

น าเสนอเน้ือหาเพ่ือ

หลีกเล่ียงปัญหา

ลิขสิทธ์ิ

ปรับแก้วิธีการ

น าเสนอเน้ือหาเพ่ือ

หลีกเล่ียงปัญหา

ลิขสิทธ์ิและจัดท า 

Hyperlink ใหม่ และ

น าข้ึนสู่ระบบ 

Intranet ของ

ส านักงาน กสม.

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

กสม. ทุกคน



กลยุทธ์ท่ี 4.4 : พัฒนาส่ือสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย. 64) (เม.ย. 64) (เม.ย. – ก.ย.64) (เม.ย. – ก.ย.64) (ก.ย. 64)
30 2,600,000 1. ขออนุมัติโครงการ 1. ขออนุมัติโครงการ ด าเนินกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม และ

2. จัดจ้างผลิต 2. จัดจ้างผลิต สรุปผลการด าเนินงาน

(สสค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ข่าว/สกู๊ป 19 P P

1. จ านวนรายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและผลการด าเนินงาน

ของ กสม. คน 10,000

2. จ านวนประชาชนท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

อันเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและผลการด าเนินงานของ กสม.

เชิงคุณภาพ

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่มีคุณค่าในเชิงประเด็นท่ีก่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยนชน

อันสืบเน่ืองจากบทบาทหน้าท่ีและผลการด าเนินงานของ กสม.

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

11.โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

 ผลการด าเนินงาน

ประชาชนและเครือข่ายองค์กรภาครัฐ

 ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

ตลอดจนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ได้รับการส่งเสริมความรู้และความ

ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและได้

รับทราบกิจกรรมและผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติเกิดความตระหนักรู้

ในเร่ือง

สิทธิมนุษยชน



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดม่ันคุณธรรมและความโปร่งใส

   กลยุทธ์ท่ี 5.2 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)
31 25,000

กสม.
(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

บุคลากรของส านักงาน กสม. ปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตาราง คน ไม่น้อยกว่า 80 คน P P

จัดเก็บเอกสารฯ ท้ังทางตรงและทางอ้อม จ านวน 80 คน

ส านักงาน กสม. และการด าเนินการตามคู่มือการท าลายและ
การส่งมอบเอกสารท่ีมีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของส านักงาน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*
ผลลัพธ์

1.การอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดการเก็บเอกสารของ

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

น่า 2019  (COVID -19)  อาจ

ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ

ดังกล่าว

ขออนุมัติด าเนินการ 

โครงการฝึกอบการ

ปฏิบัติงานตามคู่มือ

หมวดหมู่และตาราง

ก าหนดอายุการเก็บ

เอกสารของส านักงาน

 กสม.

สรุปรายงานผลการ

ด าเนินการตาม

โครงการต่อเลขาธิการ

 กสม.

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่างหลักเกณฑ์

ระบบการบริหาร

จัดการเอกสาร

จัดท าร่างรายละเอียด

โครงการฝึกอบการ

ปฏิบัติงานตามคู่มือ

หมวดหมู่และตาราง

ก าหนดอายุการเก็บ

เอกสารของส านักงาน

 กสม.



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)
32 90,000

(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

บุคลากรของส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ คน ไม่น้อยกว่า 80 คน P P

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2564

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ*  ผลการด าเนินงาน

รวบรวมข้อมูลและ

ความจ าเป็นในการ

สัมมนา ก าหนด

หลักสูตรสัมมนา 

และเสนอขออนุมัติ

โครงการ

ประชุมเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขออนุมัติโครงการ

จัดเตรียมการ

สัมมนาติดต่อ

วิทยากร สถานท่ี 

เอกสารและ

อุปกรณ์ต่างๆ

ด าเนินการจัดสัมมนา

ผลลัพธ์

ประเมินผล

โครงการและ

รายงานผลการ

ด าเนินการตาม

โครงการ



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)

33 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ี รุ่นท่ี 2
(สบก.)

รอการจัดสรรงบประมาณ 1,152,000 บาท

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด (คน) 80 ของจ านวนผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

ท้ังหมด

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)

34 4.โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงาน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
(สบก.)

รอการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

หลักสูตร

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ขับเคล่ือนการ

ด าเนินโครงการ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

ส านักงาน กสม. มีหลักสูตรส าหรับเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

เพ่ือข้ึนสู่ต าแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต

ล าดับ

ท่ี

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

3



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) เม.ย.-พ.ค. 64 พ.ค.-มิ.ย. 64 มิ.ย.-ก.ค. 64 ก.ค.-ส.ค 64 ส.ค.-ก.ย. 64
35 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ 666,000

ร่วมกับแบบสมดุล
(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

P Pร้อยละ 

(คน)

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

ช่ือโครงการ / กิจกรรม

เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 อาจ

ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ

จ าเป็นต้องปรับรูปแบบและ

ระยะเวลาด าเนินการ

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

ท้ังหมด



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) มี.ค.-เม.ย. 64 เม.ย.-พ.ค. 64 พ.ค.-มิ.ย. 64 มิ.ย.-ส.ค 64 ส.ค.-ก.ย. 64
36 746,000 100,000

(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

P P P อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตร 
"ความคิดเชิง
สร้างสรรสู่การ

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงาน"

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

ร้อยละ 

(คน)

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของจ านวนผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

ท้ังหมด

ล าดับ

ท่ี

6.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 อาจส่งผลต่อการ

ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องปรับ

รูปแบบและระยะเวลา

ด าเนินการ



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)

37

งบประมาณ พ.ศ.2564
(สบก.)

รอการจัดสรรงบประมาณ 1,598,000 บาท

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

คน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาองค์กร ประจ าปี ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

ร้อยละบุคลากรของส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนา

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของจ านวน

บุคลากรส านักงาน 

กสม.ท้ังหมด



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)

38 1,000,000 401,200

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม.)
64M1-80509 จ านวน 300,000 บาท
63M1-80509 จ านวน 700,000 บาท
(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

หลักสูตร P P P P P

8.โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

 ด าเนินการตามข้ันตอนการส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรมจ านวนท้ังส้ิน 19 

หลักสูตร

ร้อยละ 

(หน่วยงาน)

ส่งบุคลากรจากส านัก/หน่วย เข้ารับการ

อบรม ร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงาน

ในสังกัดท้ังหมด

ปัญหาอุปสรรค

ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม

ยกเลิก/เล่ือนก าหนดจัด

ฝึกอบรม เน่ืองจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อเสนอแนะ

ประสานกับเจ้าหน้าท่ีหลักสูตร

เก่ียวกับการก าหนดจัดฝึกอบรม

ใหม่

โดยแจ้งรายช่ือผู้เข้าอบรมของ

ส านักงาน กสม. 

เพ่ือส ารองท่ีน่ังก่อน

พิจารณาและแจ้ง

เวียนหลักสูตรอบรม

เสนอเลขาธิการ

เพ่ือพิจารณา

คัดเลือก/อนุมัติ

และแจ้งผลให้

ผู้สมัครทราบ

ย่ืนใบสมัครและ

ติดตามผลการ

คัดเลือก

เสนอผลการ

คัดเลือกให้

เลขาธิการฯทราบ

และขออนุมัติให้ผู้

ได้รับคัดเลือกเข้า

อบรม

แจ้งผลการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครของ

ส านักงาน กสม. 

ทราบ

1.จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีบุคลากรส านักงาน กสม เข้ารับการอบรม

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติงาน

30

2.การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบท้ังภารกิจหลักและ

ภารกิจสนับสนุน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนหน่วยงาน

ในสังกัดท้ังหมด

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ก.พ. 2564) (ก.พ. 2564) (ก.พ. 2564) (มี.ค. - เม.ย. 2564) (เม.ย. 2564)
39 311,900 166,811

(สกค.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P P P P

คน 25.00                     

ร้อยละ 80.00                     

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน ประสานงานวิทยากร

จัดอบรม

ออกแบบและจัดท า

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรม

ขออนุมัติโครงการ

อบรม

ประสานงานการจัด

อบรม อาทิ สถานท่ี

จัดอบรม พ้ืนท่ี

ส าหรับการฝึกปฏิบัติ

 ผู้เข้าร่วมการอบรม 

ฯลฯ

ประเมินผลการจัด

อบรม และจัดท า

รายงานผลการด าเนิน

โครงการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้

ด าเนินการจัดอบรมในระหว่าง

การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด

ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เบ้ืองต้นต้องแก้ไข

ปัญหาโดยใช้วิธีการอบรมแบบ

ผสมรูปแบบท้ังอบรมในห้องแต่

เว้นระยะห่างร่วมกับทาง

ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

และโครงการอบรมได้มีการปรับ

โครงการให้มี 3 ระยะ โดยได้จัด

อบรมระยะท่ี 1  ไป ซ่ึงจะมีการ

จัดอบรมระยะท่ี 2 และ 3 

ตามล าดับต่อไป

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : จ านวนบุคลากรส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม ส านักงาน กสม. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย

ท่ีมีคุณภาพในการเสนอของบประมาณ 

และหรือมีบุคลากรของส านักงานท่ีเข้า

ร่วมด าเนินการวิจัยหรือน าองค์ความรู้

จากการอบรมไปใช้ในงานท่ีตนรับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามเง่ือนไข

ท่ีหลักสูตรก าหนด

จัดอบรมและ

ประเมินผลการจัด

อบรมระยะท่ี 1 เสร็จ

เรียบร้อย อยู่ระหว่าง

การประสานและ

เตรียมด าเนินการใน

ระยะท่ี 2



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย.64 มิ.ย. - ก.ค.64

40 361,000 ประชุมกลุ่มงาน วางแผนการด าเนิน เขียนโครงการ ด าเนินการจัด สรุปผลและ

กอค. เพ่ือเตรียมพร้อม โครงการ โดยก าหนด โครงการสัมมนา รายงานผล

การจัดท าโครงการ รายละเอียด เชิงปฏิบัติการ การด าเนินโครงการ

กิจกรรม ประเด็น ต่อเลขาธิการ กสม.

เน้ือหาการสัมมนา

วิทยากรน าการ

สัมมนา

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นไปตาม จ านวน ไม่น้อยกว่า P P P

กลุ่มเป้าหมาย (คน) 40 คน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน

(สกค.)

ผลลัพธ์

10. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การเพ่ิมพูนสมรรถนะและ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"
ศักยภาพการท างานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

ระลอกใหม่ จึงจ าเป็นต้องเล่ือน

การด าเนินโครงการสัมนาเชิง

ปฏิบัติการออกไปก่อน เพ่ือให้

สถานการณ์คล่ีคลาย โดยคาด

ว่าจะด าเนินโครงการได้ในไตร

มาส ท่ี 3 (เดือนมิถุนายน 2564)



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. – ธ.ค.63) (ม.ค. - มี.ค.64) (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค.64) (ก.ย. 64)

41 157,000

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

จ านวนบุคลากรส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม ร้อยละ 80.00                  

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

ระลอกใหม่ จึงจ าเป็นต้องเล่ือน

การด าเนินโครงการสัมนาเชิง

ปฏิบัติการออกไปก่อน เพ่ือให้

สถานการณ์คล่ีคลาย โดยคาด

ว่าจะด าเนินโครงการได้ในไตร

มาส ท่ี 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(สกค.)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค.-ก.พ. 64) (ก.พ. - มี.ค.64) (มี.ค.64) (เม.ย.-พ.ค. 64) (พ.ค. - ก.ค.64)

42 192,900            คืนเงิน

ด้านการต่างประเทศ 192,900       
(สรป.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

จ านวนบุคลากรส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม ร้อยละ 80.00                     P P

ช่ือโครงการ / กิจกรรม

12. โครงการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

การพัฒนา

กระบวนการท างาน

ในบริบทของภารกิจ

สิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ

จัดท าร่างแบบส ารวจ

ความคิดเห็นเสนอ 

ผอ.ส านักพิจารณา

แจ้งส ารวจความเห็น

ของบุคลากรเก่ียวกับ

การพัฒนา

กระบวนการท างาน

ในบริบทของภารกิจ

สิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ

รวบรวมข้อมูลความ

คิดเห็นปัญหา 

อุปสรรคในการท างาน

จัดกิจกรรมให้ความรู้

ผ่านการประชุม

ทางไกล

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.63) (พ.ย. - ธ.ค.63) (ธ.ค. 63) (ม.ค.-ก.พ. 64) (ก.พ. - มี.ค.64)

43

ระบบงานของส านักกฎหมาย
(สกม.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

คร้ัง 1 P P P P P

104,668

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าร่างกฎหมาย และสามารถ

สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

กสม. และภารกิจภายในส านักงาน กสม.

 ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีส านักกฎหมายมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าร่าง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ กสม. และ

ส านักงาน กสม. ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี

ขออนุมัติโครงการ ประสานวิทยากร

และผู้เข้าร่วมประชุม

จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

สรุปผลการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

150,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

รายงานผลการ

ประชุมเสนอ

เลขาธิการฯ กสม.



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.63) (พ.ย. - ธ.ค.63) (ธ.ค.63) (ม.ค. 63 - ก.พ.64) (ก.พ. - มี.ค.64)

44 162,000 105,718 เน่ืองด้วยการเกิดปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 จึงท าให้

แผนในการด าเนินงานตาม

(สมต.) ก าหนดในโครงการเกิดความ

ล่าช้ากว่าก าหนด

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ระบุรายละเอียดตัวช้ีวัด (ไตรมาสท่ี 1) เร่ือง ระบุจ านวน P

1. บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 60 ของเร่ืองร้องเรียนท้ังหมด ฉบับ 918

2. มีแผนปฏิบัติการบริหารและจัดเก็บข้อมูลฯ ฉบับ

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เม่ือโครงการแล้วเสร็จบันทึกข้อมูลได้

ร้อยละ อีกท้ังสามารถบริหารการจัดเก็บ

ข้อมูลได้เป็นระบบและน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนางาน

 รวมถึงการจัดท าสถิติ

ขออนุมัติโครงการ ประสานวิทยากร

และผู้เข้าร่วมประชุม

จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

สรุปผลการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

รายงานผลการ

ประชุมเสนอ

เลขาธิการ ฯ กสม.

14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบันทึกข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลการรับเร่ืองร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) ( พ.ค. 64) (มิ.ย. - ก.ค. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64) (ส.ค. - ก.ย. 64) ( ก.ย. 64)

45 117,000

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

15.โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

 ผลการด าเนินงาน

มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูลในการด าเนิน

โครงการ

หารือแนวทางการ

จัดโครงการ และ

จัดหาสถานท่ีจัด

โครงการสัมมนา

เสนอขออนุมัติ

โครงการ

จัดโครงการสัมมนา

เพ่ือพัฒนาและ

ก าหนดแนวทาง

การด าเนินงานของ

 สดส.

สรุปผลการสัมมนา

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย. 63) ( ธ.ค.63) ( ม.ค. 64) ( ก.พ. 64) ( มี.ค. 64)

46 83,200 70,200

(สดส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

2 รุ่น รุ่น

ละ 50 คน

จ านวนรวม 100 คน P P P P P

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ประสานงานกับ

ส านักงาน

คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสาร เพ่ือจัด

เตรียมการจัดโครงการ

จัดท าร่างโครงการ

ฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

จัดท าร่างกรอบ

หลักสูตรและกรอบ

เน้ือหา

จัดท าคู่มือการ

ฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

จัดด าเนินการ

ฝึกอบรม จ านวน 

2 รุ่น และศึกษา

ดูงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จ านวน 

100 คน มีความรู้ความเข้าใจ พรบ. 

ข้อมูลข่าวสาร โดยด าเนินการจัดอบรม

เรียบร้อยแล้ว

รุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22-23 มี.ค.64

รุ่นท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24-25 มี.ค.64

เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม. จ านวน 100 คน

 เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ โดยท าคะแนนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

16.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม



กลยุทธท่ี 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)  พ.ย.63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ.-เม.ย.64 พ.ค. 64
47 122,500 คืนเงิน 15,000

-90,000

(สบก.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P P P

อยู่ระหว่างด าเนินการ-ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมรุ่นท่ี 2

เม่ือวันท่ี 22 

กุมภาพันธ์ 2564   

- ก าหนดจัดฝึกอบ

บรม รุ่นท่ี 3

วันท่ี 13พฤษภาคม 

2564

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน

ในสังกัดท่ีรับผิดชอบท้ังภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุน

ร้อยละ
(หน่วย
งาน)

 ร้อยละ ๑๐๐
ของจ านวนหน่วยงาน

ในสังกัดท้ังหมด

ก าหนดแผนการ

ด าเนินการ

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรม และ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

ด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมและ

ประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ

 - ปรับรูปแบบการฝึกอบรม

ในรูปแบบออนไลน์

เพ่ือรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 - ได้รับอนุมัติส่งคืน

งบประมาณตามหนังสือส านัก

บริหารกลาง

ท่ี สม 0001/850 ลงวันท่ี

31 มี.ค. 64

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน

(Standard Operating Procedure: SOP)”  รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)
48 440,000 คืนเงิน 284,580

-140,000
(สบก.)

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 มี.ค. 64 เม.ย.-พ.ค.64

P P P

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.พ.64

P P P

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ท่ีส าคัญ (Critical 

knowledge) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน"

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ร้อยละ

(หน่วย

งาน)

18. โครงการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management : KM) ในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID-19) 

อาจส่งผลต่อการด าเนิน

โครงการ

 - ได้รับอนุมัติส่งคืน

งบประมาณตามหนังสือ

ส านักบริหารกลาง

ท่ี สม 0001/850 ลงวันท่ี 

31 มี.ค. 64

ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน

จัดท าร่าง

รายละเอียด

โครงการ ตาราง

ฝึกอบรมและ

งบประมาณ

ขออนุมัติจัด

โครงการฝึกอบรม

และประสานการ

เตรียมการ

ด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรม

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินโครงการต่อ

เลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพ่ิมประสิทธิภาพทีมการ

จัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงานต้ังต้นและหน่วยงานในสังกัด"

ด าเนินการแล้ว

ตามหนังสือส านัก

บริหารกลาง ท่ี สม 

0001/818 ลงวันท่ี 

30  มีนาคม 2564

ด าเนินจัดกิจกรรม

ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16-18 

ธันวาคม 2563

 ร้อยละ 100

ของจ านวนหน่วยงาน

ในสังกัดท้ังหมด

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวน 56 คน โดยเป็นบุคลากร

จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 100 ของจ านวน

หน่วยงานในสังกัดท้ังหมด

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบท้ังภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

ด าเนินการกิจกรรม

 ท่ี 1 (จ านวน 3 

คร้ัง) เม่ือวันท่ี 4 , 

19 มีนาคม 2564 

และวันท่ี

1 เมษายน 2564

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ

ผลลัพธ์

จ านวนองค์ความรู้ท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนท่ี

เป็นหน่วยงานน าร่อง

องค์

ความรู้

อย่างน้อย 5 องค์

ความรู้



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ก.พ.64) (ก.พ.64) (มี.ค.64) (มี.ค.64) (เม.ย.64)

49 - เพ่ิมใหม่ 12,450

120,000

(สกม.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย P P P P

รวบรวมกฎหมาย กฎ

 ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และค าส่ังท่ี

เก่ียวข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิ

อมนุษยชนแห่งชาติ 

และส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

รวบรวมกฎหมาย กฎ

 ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และค าส่ังท่ี

เก่ียวข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิ

อมนุษยชนแห่งชาติ 

และส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์

หนังสือและก าหนด

ขอบเขตสัญญาจ้าง

จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์

หนังสือและก าหนด

ขอบเขตสัญญาจ้าง

ด าเนินการจัดประชุม

และสรุปผลเพ่ือตรวจ

รับงาน

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ  ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์

เพ่ือรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ัง

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้เป็นรูปเล่มง่ายและสะดวก

ต่อการศึกษา ค้นคว้า และใช้อ้างอิง

ฉบับ/เล่ม 3 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 

2564

จัดพิมพ์ จ านวน 500

 เล่ม

19.โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดิจิทัล (Digital)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64)
50 475,000

(สดส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

P P P

ผลการด าเนินงาน

20.โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนส านักงาน 

กสม. ปี พ.ศ. 2565 - 2567  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือประกอบการ

ด าเนินโครงการ เช่น 

พ.ร.บ. ต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับข้อมูล

ดิจิทัล/โครงการด้าน 

IT เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจหลัก

เสนอขออนุมัติด าเนิน

โครงการและประชุม

เตรียมความพร้อม

ประชุมทบทวนแผน

แม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

จัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ /สรุปผล

การประชุมสัมมนา

จัดท าแผน (ฉบับร่าง)

 ปฏิบัติการดิจิทัล 

ส านักงาน กสม 

ฉบับท่ี 1

(พ.ศ. 2565 - 2567)

เชิงปริมาณ 

 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน กสม.ระยะ 3 ปี

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ



งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค. - ธ.ค. 63) (ม.ค. - ก.พ. 64) (มี.ค. - เม.ย. 64) (พ.ค. - มิ.ย. 64) (ก.ค. - ส.ค. 64)

51 3,728,200

(สดส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

P P

ตัวช้ีวัดความส าเร็จในโครงการ
ผลลัพธ์

ผลการด าเนินงาน

21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน กสม.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ

ท่ี

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ / กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เสนอรายละเอียด

ขอบเขตงาน 

โครงการฯ ท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ

และส่งเร่ืองให้ส านัก

บริหารกลางเพ่ือ

ด าเนินการจัดซ้ือจัด

จ้างตามระเบียบพัสดุ

คกก.พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ได้มี

การประชุมและจัดท า

รายงานผลการ

พิจารณาพร้อม

ความเห็นเสนอ

เลขาธิการ กสม.

ผู้รับจ้างลงนามใน

สัญญาจ้าง/

ส่งมอบครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และ

ติดต้ังตามโครงการ ฯ

เชิงปริมาณ 

มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เชิงคุณภาพ

 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีและ

ระบบงาน

ขออนุมัติหลักการ

ด าเนินโครงการ

/ขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการร่าง

รายละเอียดขอบเขต

งานจ้างฯ

ด าเนินการจัดท า

รายละเอียดขอบเขต

งาน โครงการฯ 


