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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ที่มาของรายงานผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 หมวด 3 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ 16 ให้ส านักงาน
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกหกเดือน 

 

2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ และเป็นไปตามภารกิจตามกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และ
อ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.  2561 จ านวน 9 ส านัก  
1 หน่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3. สรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 
2563 โดยสรุปสาระส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงาน  
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 222,542,300 บาท 
และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2556-2562 จ านวน 33,521,858.39 บาท น ามาสมทบเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ านวน 256,064,158.39 บาท ประกอบด้วย  
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 148,785,260 บาท 2) แผนงานพ้ืนฐาน วงเงินงบประมาณ 



 

2 

55,663,018.99 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 46,922,558 บาท และ 4) งบส ารอง 
ไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 4,693,321.40 บาท 

 

3.2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์และวงเงิน

งบประมาณ โดยสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน  
5 ยุทธศาสตร์ 58 โครงการ งบประมาณ 46,922,558 บาท ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 639,900 บาท 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,355,900 บาท 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 8,316,696 บาท 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณ 21,625,970 บาท 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณ 14,984,092 บาท 

 

3.3  ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ประเด็นหลัก คือ “การมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)”  
 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการปฏิบัติงานและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปรายแผนงานได้ดังนี้ 

 

4.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รวมทั้งสิ้น 276 คน จ าแนกประเภทบุคลากร ได้ดังนี้ 
1) ข้าราชการ   จ านวน 150 คน 
2) พนักงานราชการ  จ านวน 58  คน 
3) ผู้ช านาญการประจ า กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  จ านวน 12  คน 
4) พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 56 คน 
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4.2 แผนงานพื้นฐาน 
 

4.2.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติ  
ที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้มีการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 465 เรื่อง 
โดยจ าแนกข้อมูลได้ดังนี้ 1) จ าแนกตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 170 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.55  
2) จ าแนกตามพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 90 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
19.35 และ 3) จ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนทางหนังสือมากที่สุด จ านวน 
260 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.91 ทั้งนี้ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ใน 3 ล าดับแรก คือ หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และ  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

 

4.2.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วรับไว้ด าเนินการ จ านวน 280 เรื่อง คือ 1) รับไว้เป็น 
ค าร้องและด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 94 เรื่อง 2) รับไว้ด าเนินการประสาน  
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา จ านวน 172 เรื่ อง 3) รับไว้ด าเนิน
การศึกษา วิจัย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 7 เรื่อง และ  
4 ) รับไว้ด าเนินการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จ านวน 7 เรื่อง  ซึ่งเรื่องที่ไม่รับไว้ด าเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรืออยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน 
จ านวน 185 เรื่อง  
 

4.2.3 ผลการพิจารณาการตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบค าร้องที่ได้รับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมกับค าร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 387 เรื่อง ซึ่งพบว่า มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จ านวน 34 เรื่อง ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 
97 เรื่อง ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร จ านวน 196 เรื่อง เห็นว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จ านวน 23 เรื่อง  และยุติเรื่องเนื่องจากมีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่อยู่  
ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 37 เรื่อง 
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4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565  
58 โครงการ งบประมาณ จ านวน 46 ,922,558 บาท ระหว่างปีงบประมาณได้เกิดสถานการณ์ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์ฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2563  โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคืนเงินงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ เพ่ิมเติม  
โครงการใหม่ จ านวน 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ จ านวน 5 โครงการ ต่อมา ณ สิ้นปีงบประมาณ  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) พบว่า การด าเนินงานบางโครงการมีปัญหาและข้อจ ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
จึงได้มีการปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ และขอยกเลิกโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ จากเดิม 46,922,558 บาท เป็น 29,271,319.59 บาท 

ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
จ าแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ซึ่งในภาพรวมส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 20 และยกเลิกโครงการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 สรุปรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

แผนงานการจัดท ารายงานการปฏบิัติ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
- รายงานคู่ขนานการปฏิบตัิตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination: CERD)  

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนษุยชน 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
 

1. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี 
: กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ าของประเทศไทย  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยงข้องกับการยตุกิารตั้งครรภ ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เรื่อง โทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เรื่อง  "การลบประวตัิอาชญากรรมตามร่าง

พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ...." 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะฯ เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง
ฮอร์โมนและสิ่งจ าเป็นต่อสุขภาวะ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. โครงการสมัมนาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดท าและกลั่นกรองร่างรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน  
(โครงการเพิ่มใหม่ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร ครั้งท่ี 20/2563 สม 0002/740) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การก าหนดประเด็น เรื่อง “การมุง่เน้นให้ความส าคญักับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

กลยุทธ์ที่ 2.3 7. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence) และการจัดท าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนษุยชนอย่างรอบ
ด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจน้ าตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
น้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง" 

ยกเลิกโครงการ 

8. โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9. โครงการจัดท าหลักสูตรธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชนส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจเอกชนในการน าหลักการ
ช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปด าเนินธุรกจิเพื่อการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ                        
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน  

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนารวมถึงสิทธิประการอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปญัหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญตัิ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

ยกเลิกโครงการ 

3. โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปญัหา และผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน"   

ยกเลิกโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 - ไม่มีโครงการ - - 
กลยุทธ์ที่ 3.3 4. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมภิาค 
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia National Human Rights Institutions 
Forum (SEANF) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7. แผนงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
8. แผนงานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมาธิการของ

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

9. โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบตัิการของ SEANFเพื่อการขับเคลือ่นหลักการช้ีแนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และการศึกษาดูงานในประเทศไทย 

ยกเลิกโครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 
 

1. โครงการจัดท า "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน" ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง  

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. โครงการเสริมสรา้งความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(Human Rights Executive Program) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7. โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนษุยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(ต่อ) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

สถานะ 

 8. โครงการพัฒนาและจัดท าคูม่ือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนษุยชนศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
9. โครงการพัฒนาและจัดท าแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

ระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10. โครงการขับเคลื่อนภารกจิด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11. โครงการศึกษาแนวทางการสง่เสริมสิทธิมนุษยชน  
(โครงการเพิ่มใหม่ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร คร้ังที่ 17/2563 19 พ.ค. 63) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12. โครงการจัดท าหลักสตูรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human 
Rights Education E – Learning Course) 
(โครงการเพิ่มใหม่ตามมติที่ประชุม กสม.บริหาร คร้ังที่ 17/2563 19 พ.ค. 63) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 13. โครงการจัดเวทีและลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมลูสถานการณส์ิทธิมนุษยชน
เพื่อประกอบการจดัท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2563 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 14. โครงการจ้างออกแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 15. โครงการจัดท ารายงานประมวลผลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์    ด าเนินการแล้วเสร็จ 
17. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสิทธิมนุษยชน    ยกเลิกโครงการ 
18. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานะ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 2. โครงการจัดอบรมเพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจดัการเอกสาร ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง” ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยกเลิกโครงการ 

5. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(ต่อ) 

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานะ 

 6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหมส่ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
7. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
8. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรกฎหมายปกครอง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
9. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบตัิงานร่วมกันแบบสมดลุ ยกเลิกโครงการ 
11. การพัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม. ด าเนินการแล้วเสร็จ 
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ยกเลิกโครงการ 
13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ 

การท างานเพื่อสนับสนุนภารกจิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" 
ยกเลิกโครงการ 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักมาตรฐานและ
ติดตามการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard 
Operating Procedure : SOP)” 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อตรวจพบประเด็นปญัหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน 

ยกเลิกโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 19.โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลยุทธ์ที่ 5.5 
 
 

20. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
21. โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วน 1377 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
23. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน และการบริหารงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
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5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
212,354,926.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนก 
รายแผนงาน แผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 135,808,911.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.28 รองลงมา คือ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 29,271,319.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.71 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด 
คือ แผนงานพื้นฐาน จ านวน 47,274,694.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.44 

 

5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนก 
รายหน่วยงาน ส านัก/หน่วย ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุด คือ หน่วยตรวจสอบภายใน มีผลการใช้จ่าย จ านวน  8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ 
ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีผลการใช้จ่าย จ านวน 736,873.67 คิดเป็นร้อยละ 99 และส านักที่มี 
ผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีผลการใช้จ่าย จ านวน 3,508,125.49 คิดเป็น 
ร้อยละ 79  

 

5.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ที่มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 717,635.67 

บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 1,539,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 และ
ยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 8,404,028.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 
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6. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

6.1 ข้อสังเกต 

6.1.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับโครงการ ไม่สะท้อนหรือส่งผลส าเร็จไปยังเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

ปัจจัยส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ความส าเร็จของโครงการหลายโครงการยังเป็นเป้าหมายย่อยที่ขาดความชัดเจนในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศาสตร์ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการที่เข้าข่ายภารกิจประจ า ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการแล้วเสร็ จ ผลส าเร็จที่ได้รับก็ยังไม่
สามารถเป็นตัวบ่งชี้หรือส่งผลไปยังเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้

 

6.1.2 ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส านัก/หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง  
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็น

โครงการระดับส านัก รูปแบบกิจกรรมขนาดเล็กและวงเงินงบประมาณไม่สูงมาก (งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท)
เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดจึงค่อนข้างจ ากัดในวงแคบ ขาดแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างส านัก/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบไซโล แต่อย่างไรก็ตามจากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ยังมีการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ในรูปแบบคณะท างานที่มีองค์ประกอบมาจากหลายหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จหลายเรื่อง เช่น คณะท างาน
ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะท างานเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางด าเนินการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะท างานเพ่ือตรวจสอบกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 

 

6.1.3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหา
และข้อท้าทายส าคัญทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพราะรัฐบาลได้มีประกาศมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค อาทิ มาตรการ 
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะต้องมีการรวมตัวของคนจ านวนมาก ผู้รับผิดชอบ
โครงการจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ ดังนั้น รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเม่ือสิ้นปีงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 มุ่งเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความส าคัญกับการบริหาร เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์ 
การสื่อสารและถ่ายทอดแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี อาทิ การจัดให้มีกิจกรรม/การประชุมทั้งที่เป็นรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กรเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย  
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในฐานะเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 

6.2.2 สร้างวัฒนธรรมการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรสร้างวัฒนธรรมการบูรณาการ 

การท างานร่วมกัน โดยสนับสนุนค่านิยม “RIGHTS” มาเป็นกรอบแนวคิดในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยเฉพาะความหมายของตัวอักษร “S” ที่มาจากค าว่า “Synergy”1  มาใช้กับการท างานเชิงยุทธศาสตร์ 
อาทิ การบูรณาการการจัดท า/พัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ โดยสลายไซโล ไม่มีการแบ่งส านัก/
หน่วย เพ่ือก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องและส่งผลส าเร็จไปยังเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และร่วมมือกันขับเคลื่อนงานให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้าง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ให้มากขึ้น อาจจะน าแนวคิด Agile มาใช้ในการท างานเป็นทีม 
ไม่มีก าแพงระหว่างส านักเพราะทุกคนคือทีมเดียวกัน ก าหนด เป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน ลดขั้นตอน
กระบวนงานที่ไม่จ าเป็น  

  

6.2.3 การบริหารในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภาวะวิกฤติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจัดให้มีแผนบริหารความเสี่ยงในด้าน

ต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือก าหนดแผนบริหารในสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือภาวะวิกฤติ เช่น สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง
รูปแบบ/กิจกรรมในการด าเนินงาน รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ หากทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วองค์กรสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
แผนที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง  

                                                 
1 ค าว่า “Synergy” ภายใต้ค่านิยมองค์กร หมายถึง ความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น 

ที่แตกต่างภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานซ่ึงกันและกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือ 
กับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก
ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน 



 

  

 

บทท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2565 
  

1.1.1  วิสัยทัศน์ 
   “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” 
 

1.1.2  พันธกิจ 
 1) ด าเนินงานให้ เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ  

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน 

อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 3) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน 

ที่มีมาตรฐาน  
 4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

 
1.1.3  

 เป้าประสงค์หลัก คือ “ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

 เป้าประสงค์รอง 
 1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้าน

นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างาน 
เชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลัก 
ในด้านสิทธิมนุษยชน  

 4) การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 
สูงยิ่งขึ้น 

 5) ยกสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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1.1.4  ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ติดตามและสนับสนนุให้หน่วยงานภาครัฐปฏบิัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญ

ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นทีส่ าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนนุบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนษุยชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ                        

เพื่อให้เกิดการสร้างพลงั (synergy) ในการท างานร่วมกัน  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้  
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสทิธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณด์้านสทิธิมนษุยชนในประเทศไทยรวมทัง้ผลงานส าคญัของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลาย 
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้จง แสดงทา่ทีตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนษุยชนที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ ์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจดัการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 

อย่างมีประสทิธิภาพ ดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพฒันาระบบและองค์ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชนภายใต้ 

การก ากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดิจทิัล 

(Digital) 

 

1.2   ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
   

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  
13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และ 
มีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
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1.2.1 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 
โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย 
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ 
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชนและ 
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
6) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
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1.2.2  หน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 47 บัญญัติให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และกรรมการ 

3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ 
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

1.3   โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่และอ านาจ 
ของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 เล่มที่ 135 ตอนที่ 100 ก) ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

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

สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1  
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แผนภาพที่ 1  โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
ส ำนักมำตรฐำน 

และติดตำม 

กำรคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน 



 

  

 

บทท่ี 2 
สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที่ 2 
สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 
ซ่ึงในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีสรุปสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

2.1    กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงาน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านัก งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์  
โดยมีงบประมาณจากแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 222,542,300 บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2556-2562 จ านวน  
33,521,858.39 บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 256,064,158.39 บาท สรุปได้ดังนี้ 

 

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 148,785,260.00 บาท 
2)  แผนงานพื้นฐาน   55,663,018.99 บาท 

- ภารกิจ กสม. 
- ภารกิจประจ า 
- งบลงทุน 

3)  แผนงานยุทธศาสตร์ 
4)  งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 
 

  5,216,600.00 บาท 
  49,446,118.99 บาท

1,000,300.00 บาท 
46,922,558.00 บาท 
4,693,321.40 บาท 

ส าหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 58 โครงการ วงเงินงบประมาณ 46,922,558 บาท ได้รวมโครงการภายใต้  
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
573,000 บาท เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้
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แผนภาพที่ 2  แผนงานและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ งบส ารองไว้ส่วนกลางฯ

58 % 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

จัดสรรงบประมาณ  

รวม 148,785,260 บาท ประกอบด้วย 

1) งบบุคลากร 142.3816 ล้านบาท 

2) งบด าเนินงาน 6.4036 ล้านบาท 

 

แยกรายยุทธศาสตร์ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 1 โครงการ 0.6399 ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 9 โครงการ 1.3559 ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 9 โครงการ 8.3166 ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4  

 16 โครงการ 21.6259 ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5  

 23 โครงการ 14.9840 ล้านบาท 

แผนงานยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ 

รวม 46,922,558 บาท ประกอบด้วย 

1)  โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 46.3495 ล้านบาท 

2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข 

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

0.5730 ล้านบาท 

แผนงานพ้ืนฐาน  

จัดสรรงบประมาณ  

รวม 55,663,018.99  บาท

ประกอบด้วย 

1) ภารกิจ กสม. 5.2166 ล้านบาท 

2) ภารกิจประจ า 49.4461 ลา้นบาท 

3) งบลงทุน 1.0003 ล้านบาท 

4) งบส ารอง 4.69 ล้านบาท 

งบส ารองไว้ส่วนกลางฯ 

จัดสรรงบประมาณ  

รวม 4,693,321.40 บาท 
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2.2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกรายยุทธศาสตร์  
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 58 โครงการ งบประมาณ 
46,922,558 บาท ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกรายยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2565 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมและตดิตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย  
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตอ้งปฏิบัติตาม  

1 639,900 

2. เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอยา่งเป็นระบบ  
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

9* 1,355,900 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที 
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

9* 8,316,696 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสรา้งความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ 
ผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

16 21,625,970 

5. เสรมิสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

23 14,984,092 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 58 46,922,558 
ท่ีมา :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

หมายเหตุ : *ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 มีโครงการท่ีสนับสนุนท้ัง 2 ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง  

"การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดท าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
 

2.3   ประเด็นปญัหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ประเด็นหลัก คือ “การมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)”  



 

  

 

บทท่ี 3 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
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บทที่ 3 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ได้จัดสรรไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวงเงินงบประมาณที่โอนหรือเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปวงเงินงบประมาณโอนหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 หน่วย: บาท 

แผนงาน 
วงเงินงบประมาณ 

ที่จัดสรรตาม 
แผนปฏิบัติการ 2563 

วงเงินงบประมาณ 
ที่จัดสรรระหว่าง

ปีงบประมาณ 2563 
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 148,785,260.00 148,785,260.00 
2) แผนงานพื้นฐาน   55,663,018.99          54,692,062.41  

- ภารกิจ กสม. 
- ภารกิจประจ า 
- งบลงทุน 

  5,216,600.00  
  49,446,118.99 

1,000,300.00 

2,695,455.00 
49,715,910.99  
2,280,696.42 

3) แผนงานยุทธศาสตร์  46,922,558.00 33,756,357.67 
4) งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน  4,693,321.40  18,830,478.31 

รวมท้ังสิ้น 256,064,158.39 256,064,158.39 

 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 
2563 สรุปรายแผนงานได้ดังนี้ 
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3.1   แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบบุคลากร จ านวน 148,785,260 บาท 
เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ านวน 276 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 150 คน พนักงานราชการ 58 คน ผู้ช านาญการ/
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 12 คน และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 56 คน (เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐาน) โดยส านักที่มีบุคลากรปฏิบัติงาน
มากที่สุด คือ ส านักบริหารกลาง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91 ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.93 และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 
ตามล าดับรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3 ตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้าราชการ  

150 คน 

 

 

 

 
 

54 % 

พนักงาน 

ราชการ 

58 คน 

 

 

 

21% 
 

ผู้ช านาญการ/ 

เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ประจ า กสม. 

12 คน 

 
 

   5% 

พนักงาน 

จ้างเหมาบริการ  

56 คน 

 

 

 
 

       20% 
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ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ผู้บริหาร/ส านัก/กลุ่มงาน ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ผู้ช านาญการ/
เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

พนักงาน 
จ้างเหมาบริการ 

รวม 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/  
ท่ีปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7 - - - 7 

ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

- - - 12 12 

ส านักบริหารกลาง 27 14 25 - 66 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9 6 3 - 18 
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 36 13 6 - 55 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 20 6 11 - 37 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 9 4 - - 13 
ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

15 6 3 - 24 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 3 - - 12 
ส านักกฎหมาย 10 1 3 - 14 
ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 6 3 5 - 14 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 - - 4 

รวม 150 58 56 12 276 
 

ท่ีมา: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 148,785,260 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวนทั้งสิ้น 135,808,911.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.28 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่และผลักดันให้เกิด
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
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3.2   แผนงานพ้ืนฐาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

3.2.1  สถิติการรับเร่ืองร้องเรียน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี

กล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
และเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้มีการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 465 เรื่อง  โดยจ าแนก
ข้อมูล ตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด จ านวน 170 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.55 
ล าดับรองลงมา คือ ประเด็นสิทธิพลเมือง จ านวน 74 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.91 และสิทธิของบุคคล 
ในทรัพย์สิน จ านวน 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.40 รายละเอียดตามตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4  สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามประเภทสิทธิ 
                                                                                                        หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ ประเภทสิทธ ิ
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 

จ านวน ร้อยละ 
1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 170 36.56 
2 การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 74 15.91 
3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 53 11.40 
4 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 37 7.96 
5 สิทธิพลเมือง 26 5.59 
6 สิทธิชุมชน 17 3.66 
7 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 9 1.94 
8 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง 8 1.72 
9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 5 1.08 
10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 4 0.86 
11 สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม 1 0.22 
12 อื่น ๆ 61 13.12 

รวม 465 100 
 

ท่ีมา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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 เมื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหยิบยกเพ่ือตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 465 เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จ านวน 90 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.35 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.99 และภาคใต้และภาคกลาง จ านวน 71 เรื่องเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
15.27 รายละเอียดตามตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5  สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามพ้ืนที่เกิดเหตุ (ภูมิภาค)  

หน่วย: เร่ือง 
ล าดับ พื้นที่เกิดเหต ุ จ านวน  ร้อยละ 

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 19.35 
2 กรุงเทพมหานคร 79 16.99 
3 ภาคกลาง 71 15.27 
4 ภาคใต้ 71 15.27 
5 ภาคเหนือ 33 7.10 
6 ภาคตะวันตก 24 5.16 
7 ภาคตะวันออก 23 4.95 
8 ต่างประเทศ 12 2.58 
9 มากกว่า 1 จังหวัด 1 0.21 
10 ไม่ระบุพื้นท่ีเกิดเหตุ 61 13.12 

รวมทั้งสิ้น 465 100 

ที่มา : ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)  

จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค พบว่า มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

อันดับที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรณีขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดด าเนินคดีของพนักงานสอบสวน กรณีกล่าว
อ้างว่าเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายระหว่างการจับกุม กรณีการตั้งด่านตรวจค้นมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับเพศ
สภาพ เป็นต้น หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมราชทัณฑ ์

อันดับที่  2 สิทธิพลเมือง มีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรณี ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศเพ่ือดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ติดตามตัวกรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่มีร่องรอยการถูกท าร้ายร่างกาย เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ได้แก่ 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

อันดับที่ 3 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน มีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคเหนือ เช่น กรณีการจ่ายค่าทดแทนส าหรับการเวนคืนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม กรณีปัญหา
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน กรณีการโต้แย้งสิทธิการครอบครองที่ดินของ
ราษฎร เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย  

• ช่องทางการร้องเรียน 
 จากข้อมูลการร้องเรียน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนทางหนังสือมากที่สุด จ านวน 260 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 55.91 รองลงมาเป็นการร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
24.95 และร้องเรียนด้วยตนเอง จ านวน 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.69 รายละเอียดตามตามรางที่ 6 

ตารางที่ 6  สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามช่องทางการร้องเรียน 

หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน จ านวน ร้อยละ 

1 หนังสือ  260 55.91 

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 116 24.95 

3 ร้องเรียนด้วยตนเอง 59 12.69 

4 ผ่านศูนย์ประสานงานฯ ของ กสม. 17 3.66 

5 กสม. เห็นควรให้มีการตรวจสอบ 10 2.15 

6 โทรศัพท ์ 2 0.43 

7 ส่งมาจากหน่วยงานอ่ืน  1 0.22 

รวม 465 100 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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3.2.2  การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาและตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียน 

ว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี ทั้งนี้ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นเดียวกันหลายค าร้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จะด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นรวมเป็นรายงานผล  
การตรวจสอบฉบับเดียวกัน จึงท าให้จ านวนรายงานผลการตรวจสอบมีน้อยกว่าจ านวนค าร้อง 

ส าหรับเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 465 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วรับไว้ด าเนินการ จ านวน 280 เรื่อง คือ  

1) รับไว้เป็นค าร้องและด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 94 เรื่อง  
2) รับไว้ด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข

ปัญหา จ านวน 172 เรื่อง  
3) รับไว้ด าเนินการศึกษา วิจัย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน จ านวน 7 เรื่อง  
4 ) รับไว้ด าเนินการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จ านวน 7 เรื่อง  
5) ไม่รับไว้ด าเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน จ านวน 185 เรื่อง  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 ล าดับแรก คือ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

 

ตารางท่ี 7 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรือ่งร้องเรียน จ านวน ร้อยละ 

1 รับไว้เป็นค าร้องและด าเนินการตรวจสอบ 94 20.22 
2 รับไว้ด าเนินการประสานการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
172 36.99 

3 รับไว้ด าเนินการศึกษา วิจยั เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

7 1.51 

4 รับไว้ด าเนินการช่วยเหลืออ่ืน ๆ  7 1.51 
5 ไม่รับไว้ด าเนินการ 185 39.78 

รวม 465 100 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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3.2.3   ผลการพิจารณาการตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการตรวจสอบ  
ค าร้องที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมกับค าร้องสะสมที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 387 เรื่อง มีผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 

•   เรื่องที่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
247 (1) จ านวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.79  

•    เรื่องที่ไม่มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 247 (3) จ านวน 97 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 25.06  

•   เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จ านวน 23 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 5.94 

•   เรื่องท่ีไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร จ านวน  
196 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.65 

•   เรื่องที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติเรื่องเนื่องจากมีการฟ้องร้องเป็น
คดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วและไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.56   
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ตารางท่ี 8  ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                     หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ ผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชน จ านวน  ร้อยละ 
1 มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน 34 8.79 
2 ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 97 25.06 
3 ไม่มีการละเมดิสิทธิมนุษยชน หรือส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

196 50.65 

4 เห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 23 5.94 
5 ยุติเรื่องเนื่องจากมีการฟ้องร้องเปน็คดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา 

ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่อยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

37 
 
 

9.56 
 

รวม 387 100 

 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ 
แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 54,692,062.41 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  
47,274,694.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.93 

3.3    แผนงานยุทธศาสตร์  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้บรรลุผลส าเร็จ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบนโยบายเร่งรัดการด าเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 โดยมอบหมาย  
ให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามและเร่งรั ด 
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือทราบและเร่งรัดส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดื อน (ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 3
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ  16 ให้ส านักงานจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน  

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565 จ านวน  
58 โครงการ งบประมาณ จ านวน 46,922,558 บาท ซึ่งระหว่างปีงบประมาณได้เกิดสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์ฯ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันพุธที่ 
19 พฤษภาคม 2563 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคืนเงินงบประมาณ 
จ านวน 17 โครงการ เพ่ิมเติมโครงการใหม่ จ านวน 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ จ านวน 5 โครงการ  

ครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันพุธที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้บรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม จ านวน 1 โครงการ เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

ครั้งที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวัน
อังคารที่ 22 กันยายน 2563 พบว่า การด าเนินงานบางโครงการมีปัญหาและข้อจ ากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
จึงได้มีการขออนุมัติปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ โดยขอยกเลิกโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 5 โครงการ  

ทั้งนี้ ท าให้งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์จากเดิมมีงบประมาณ จ านวน 46,922,558 บาท ลดลง
คงเหลือ จ านวน 29,271,319.59 บาท โดยส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563) จ าแนกรายส านัก/หน่วยงาน และจ าแนกยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 สรุปได้ดังตารางที่ 9 และ 10 

ตารางที่ 9 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกรายส านัก/
หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หน่วย: โครงการ 

หน่วยงาน โครงการ
ทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงาน  
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1.  ส านักบริหารกลาง 10 9 1 3 
2.  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3 3   1 
3.  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 2     
4.  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 16 12 4 4 
5.  ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 1     
6.  ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2 2     
7.  ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 6 5 1 1 
8.  ส านักกฎหมาย 7 7     
9.  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 4 2 2   
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 0     1 

รวม 9 ส านัก 1 หน่วย 
51 

โครงการ 
43 โครงการ 
(ร้อยละ 84) 

8 โครงการ 
(ร้อยละ 16) 

10 โครงการ 
(ร้อยละ 20) 

ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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ตารางที่ 10 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกราย
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

หน่วย: โครงการ 

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 

จ านวน 
โครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยกเลิก 
โครงการ 

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่าง 
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

1 1   

2. เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน 
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 9 6 3 1 
 

3. มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ และพันธมิตร 
ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy)  
ในการท างานร่วมกัน 

6 5 1 3 

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย รวมท้ังผลงานส าคัญของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

17 16 1 1 

5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดม่ันคุณธรรมและความโปร่งใส 

18 15 3 5 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
51 

โครงการ 
43 โครงการ 
(ร้อยละ 84) 

8 โครงการ 
(ร้อยละ 16) 

10 โครงการ 
(ร้อยละ 20) 

 

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

 
 

 

   

 

 

 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

8 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ 16 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 43 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ 80 
กล่าวโดยสรุปส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกราย
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 แล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 43 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 84 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
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ผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามการด าเนินการของภาครัฐในฐานะสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นกลไกการตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระ (Independent Monitoring Mechanism) 
ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนการติดตามให้
มีการด าเนินงานตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: 
UPR) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ติดตามการด าเนินการของรัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และจัดท ารายงานคู่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา (Treaty bodies) และส่งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ จ านวน  
2 ฉบับ ดังนี้ 

1. รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination: CERD) และจัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD พิจารณาควบคู่กับ
รายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ 
และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานคู่ขนานดังกล่าว  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ อาทิ (1) รัฐควรมีการตรากฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายกลางที่ห้ามการเลือกปฏิบัติ ในภาพรวม รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ (2) รัฐควรส ารวจจ านวนผู้สูงอายุไร้สัญชาติและคนไร้สัญชาติ 
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ที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่เข้ามาอาศัยจนความกลมกลืนกับสังคมไทย รวมถึงสาเหตุของความไร้สัญชาติ
และปัญหาที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวประสบ และควรมีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการให้สัญชาติแก่บุคคล 
กลุ่มดังกล่าวให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และ (3) รัฐควรเร่งตรวจสอบสาเหตุการจ าหน่ายชื่อบุคคลออกจาก
ทะเบียนราษฎรและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างรอผลการตรวจสอบ รัฐควรมีมาตรการให้บุคคล
เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ควรดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุม
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติเพ่ือพิจารณารายงานดังกล่าวจึงได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

2. รายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือ 
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 
และจัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CAT พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล และมีหนังสือ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฎในรายงานคู่ขนาน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และเตรียมจัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CAT พิจารณาควบคู่
กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล ซึ่งรายงานคู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เน้นย้ าประเด็น
ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในประเทศ อาทิ (1) ประเด็นกฎหมายภายในของประเทศไทยที่รองรับ
บทบัญญัติของอนุสัญญา CAT เช่น มาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้
บัญญัติห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ 
ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้ บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุม และการคุมขังบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้กฎหมายด้าน 
ความมั่นคงโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (2) ปัญหาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญ เช่น การถูกข่มขู่ 
การคุกคาม และการถูกบังคับให้สูญหาย (3) ผลจากการตรวจเยี่ยมเรือนจ าและสถานที่คุมขังบุคคลของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ (4) พัฒนาการและปัญหาของการเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน
โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายด้านจิตใจและการเยียวยาที่มิใช่ตัวเงิน  

 
 



 

34 

นอกจากการจัดท ารายงานคู่ขนานทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้จัดท ารายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ 
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 เพื่อจัดส่งให้สหประชาชาติพิจารณาควบคู่กับรายงาน 
ที่จัดท าโดยรัฐบาล ซึ่งรายงานคู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เน้นย้ าประเด็น 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญโดยกล่าวถึงการด าเนินงานของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่ 2 
เช่น การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบ 
ด้านกฎหมาย และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์และประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่ส าคัญ ได้แก่ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง กองทุนยุติธรรม และปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีต่อประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดส่งให้สหประชาชาติพิจารณาภายในวันที่ 25 มีนาคม 
2564 ต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะนโยบายมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562–2565) จนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมหลายประเด็น อาทิ 

1. สิทธิด้านการศึกษา: แนวทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพยังคงมีการส่งเสริมค่อนข้างน้อย 
จึงมีข้อท้าทายด้านการศึกษาภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีการเรียนจากการเน้นการ
ท่องจ าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้เด็กได้เข้าถึงวิธีการค้นหาความรู้ด้วยตัวเองทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสร้างให้เด็กรู้จักคิด และต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็น
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้มีข้อเสนอแนะฯ เรื่อง หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
เห็นชอบในหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม และเห็นชอบให้ส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาต่อไป 

2.  สิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม: ปัญหาหรือข้อจ ากัดของสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญ คือ 
การบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน 
และกฎหมายที่ไม่ทันสมัย เพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้สังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศไทย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงไดมี้ข้อเสนอแนะฯ เกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญ 1 เรื่อง คือ การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 เพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิของหญิงมีครรภ์ให้สามารถตัดสินใจ
ยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และให้การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย รวมทั้ง เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องศึกษาและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และก าหนดแนวทาง 
มาตรฐานการปฏิบัติ และกลไกการขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะฯ ในประเด็นสิทธิส าคัญด้านอ่ืน ได้แก่ สิทธิส าหรับกลุ่มคนพิการ  
สิทธิส าหรับกลุ่มแรงงาน สิทธิส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ สิทธิด้านการขนส่ง และสิทธิด้านการเมืองการปกครองและ
ความมั่นคง เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ มีผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะที่เสนอโดยตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี การเสนอผ่านรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายกรณี หรือเรื่องที่คณะกรรมการ 
หยิบยกเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 ฉบับ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ 
3. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการ

จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ผู้สูงอายุ 
5. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- 

มีนบุรี 
6. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 

การยุติการตั้งครรภ์ 
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะฯ ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้  
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1. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง โทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน 
2. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง การลบประวัติอาชญากรรม ตามร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม 

พ.ศ. .... 
3. ข้อเสนอแนะฯ เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังข้ามเพศ: กรณีการเข้าถึงฮอร์โมนและสิ่งจ าเป็นต่อสุขภาวะ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การก าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นหรือค านึงถึง “ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.2.1 รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เป็นการเฉพาะ เรื่อง 
การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (3) สถานการณ์ของกลุ่มบุคคล เช่น เด็ก 
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และ (4) สถานการณ์ของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ใน
ความห่วงใย และจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เป็นการเฉพาะ 
เรื่อง การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท้ายรายงานการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ 

(1) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการก าหนดหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การว่างงานในระยะยาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ว่างงานเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนกลไกการจ้างงานให้มากขึ้น เช่น การจัดกระบวนการพบปะระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เป็นต้น 

(2) รัฐบาลควรก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยค านึงข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนยากไร้ คนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยาก เป็นต้น 
และก าหนดช่องทางการให้ความช่วยเหลือที่สะดวก และลดอุปสรรคต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ และใช้สิทธิในทางปฏิบัติได้จริง รวมถึ งการให้ความช่วยเหลือแนะน า 
ผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงได้รับความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น 

(3) รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนให้บุคคลที่มีความเสี่ยงทั้งในเชิงพ้ืนที่และจากการปฏิบัติงาน  
ที่อาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ หรือผู้ที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพให้เข้าถึงวัคซีนโดยไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
กลุ่มคนที่ขาดโอกาส คนไร้บ้าน คนพิการด้วย รวมถึงด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีน 
อย่างทั่วถึง ในภาษาที่เข้าใจง่าย โดยค านึงถึงบุคคลบางกลุ่ม เช่น คนต่างด้าว คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น 
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(4) รัฐบาลต้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการแก้ปัญหาการลักลอบน าแรงงาน
ที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศ โดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้องในการประท าผิดดังกล่าว รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

(5) รัฐบาลควรให้ข้อมูลข่าวสารโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพ่ือไม่ให้เกิด  
การตีตรา เหมารวม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อทั้ง
คนไทยและคนต่างด้าว หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท าข้อเสนอแนะ
ที่มาจากการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายกรณี อาทิ 
ข้อเสนอแนะฯ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิพลเมืองที่เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศเพ่ือดูอาการ และการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยไม่เป็นธรรมและกระทบต่อเด็กแรกเกิด   

2.2.2 ค าชี้แจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า

และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ (ค าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ที่ 3/2563 ลงวันที ่
2 มิถุนายน 2563) กรณีรายงาน เรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ: ข้อจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ 
ในประเทศไทย” ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

2.2.3 การพัฒนาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ค านึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

2.2.4 แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยและมีข้อเสนอต่อ 

ทุกภาคส่วนเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งการเยียวยา 
ความเสียหาย ซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้พยายามช่วยกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง  
สร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน มิให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวลุกลามมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อสิทธิในการมีสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชนคนไทย และสิทธิด้านแรงงาน ซึ่งพึงได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ  

- นายกรัฐมนตรีควรมีอ านาจเต็มในการแก้ไขปัญหา ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาให้มีแนวทางการจัดการในทิศทางเดียวกัน ควรวางแนวทางการจัดการ “การสื่อสารในภาวะวิกฤติ” 
อย่างเป็นระบบ การเผยแพร่ค าสั่ง หรือมาตรการใด ๆ ควรออกมาจากแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง
หรือส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนจนน าไปสู่ความตื่นตระหนก และควรก าหนดมาตรการในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรัดกุมและเป็นเอกภาพ ตลอดจนการวางแผนในการ
แก้ปัญหาในกรณีมีการระบาดในวงกว้าง  

- หากรัฐบาลจะพิจารณาน ายุทธการปิดเมือง (Lockdown ) มาใช้ในพ้ืนที่และช่วงเวลา 
ที่ก าหนด พึงระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยุทธการดังกล่าว และควรวางแผน "ยุทธบริการ" 
อย่างรอบคอบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต รวบรวม และจัดส่งอาหารให้ถึงทุกวัน การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
ที่ปลอดภัย และการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนในเมือง 

- ประชาชนควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อเสนอ หรือ
มาตรการของรัฐบาล ทีมแพทย์ และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  
เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และควรให้
ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 การสนับสนุนบทบาทภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ  
รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี 
การด าเนินการทีส่ าคัญ ดังนี้ 

2.3.1 ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อน

ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้รัฐบาลและภาคธุรกิจไทยตระหนักถึง
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากผลของการประกอบธุรกิจ โดยให้ความส าคัญ
กับการน าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs) มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ส่งผลให้มีการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ UNGPs ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ และสมาคมภาคธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
อันแสดงถึงความก้าวหน้าและค ามั่นของรัฐบาลที่จะน าหลักการนี้มาใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง ต่อมาคณะรัฐมนตรี
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ได้มีมติมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) เพ่ือคุ้มครองไม่ให้
ภาคธุรกิจด าเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือ 
กับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค น าโดยนายสมชาย แสวงการ 
ประธานคณะกรรมาธิการ นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ โดยมีการประชุมหารือเชิงนโยบายเพ่ือแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือหารือ 
แนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการ
ขยายผล “หลักการชี้แนะ UNGPs” ไปยังกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ในทุกระดับของประเทศไทย และเห็นควรขยาย 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่ก ากับดูแลองค์กรธุรกิจให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพบัญชี และธนาคารแห่งประเทศไทย  
เพ่ือกระจายการน าหลักการชี้แนะ UNGPs ไปใช้ในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป 
และมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจทางบวกให้กับธุรกิจเอกชน โดยพิจารณาก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน และมอบใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรองที่ให้กับธุรกิจเอกชนที่ด าเนินการเป็นไป
ตามมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นที่สนใจในเวทีโลก ในปัจจุบันมีมาตรการ 
กีดกันทางการค้า ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบ จึงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือบูรณาการกัน
ท างานเพ่ือสร้างประโยชน์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

2.3.2 การเผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
หลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 

ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรม และ
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชนโดยค านึงถึงบริบทและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาท ิ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(Workshop on policy framework for the promotion of responsible business and corporate 
social responsibility in Thailand) จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ในฐานะประธานคณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ร่วมแลกเปลี่ยน 
กับภาครัฐจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือระบุนโยบายที่มีอยู่และช่องว่าง และเสนอความเห็น เชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อน
หลักการชี้แนะ UNGPs พร้อมทั้งเน้นย้ าถึงความส าคัญที่ภาคธุรกิจต้องศึกษาและน าหลักการชี้แนะ UNGPs  
ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

- การประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ UNDP เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
(Consultative Meeting on UNDP's support on Business and Human Rights in Thailand) คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ UNDP เรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย (Consultative Meeting on UNDP's support on Business and Human Rights 
in Thailand) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอ
ภาพรวมขอบเขตในการสนับสนุน เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของ UNDP และรับฟังข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อการด าเนินงานของ UNDP โดยมีผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้มาน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ของภาครัฐบาล นอกจากนี้ 
UNDP ได้น าเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยที่ก าลังจะด าเนินการ คือ มาตรการการฟ้องปิดปาก
และการคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ UNDP 
จากภาครัฐบาล สถานเอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ประมาณ 50 คน โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการเพ่ือผลักดันการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้บรรลุผลส าเร็จ 
พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการด าเนินการเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 

2.3.3 การจัดท าหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดท าหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน” ให้แก่ 
ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562-2565) หรือ National Action Plan on Business and Human Rights: NAP โดยใช้หลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) เพ่ือช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถผนวกเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ากับการด าเนินธุรกิจและจัดท า 
รายงานในแบบ 56-1 One Report ได้ภายในปี พ.ศ. 2565 และได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 
7-8 พฤศจิกายน 2562 ให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ ก.ล.ต. เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
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ตระหนักถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยน าหลักการชี้แนะ UNGPs ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
ในแต่ละธุรกิจ และน ากระบวนการในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้เพ่ือให้ธุรกิจในตลาดทุนไทยเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย 
ครั้งนี้เป็นหมุดหมายส าคัญของการประกอบธุรกิจที่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

2.3.4 การจัดท าหลักเกณฑ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจเอกชนในการน าหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประชุมหารือเชิงนโยบายเพ่ือแสวงหา 
แนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการขยายผล “หลักการชี้แนะ UNGPs”  
ไปยังกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ในทุกระดับของประเทศไทย และสนับสนุนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ขยายบริบทในการท างาน ขยายความร่วมมือเรื่องการสร้างแรงจูงใจทางบวกให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจ  
อย่างเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการมีตราเครื่องหมายรับรอง โดยต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้มีการหารือร่วมกันกับผู้แทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และทุกฝ่ายต่างเห็นความส าคัญของการบูรณาการหลักการชี้แนะ UNGPs เข้าไปก าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขในการขอตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark และการจัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยที่เรียกว่า Thailand  Tourism Standard อันจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศและ 
เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติ  
ตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการท างานร่วมกับเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและพันธมิต ร 
ในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3.1.1 โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิประการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านั ก ง านคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ 
โดยส านักกิจการ กสม. ได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย เพ่ือเผยแพร่บทเรียน ข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องในประเด็น “สิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิ อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง” และเผยแพร่เอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิชาการ/หอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 612 หน่วยงาน และเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E1 1 8 2 1 / mobile/ 
index.html รวมถึงสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ ของศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

ไม่มีการด าเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/
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กลยุทธ์ที่ 3.3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ โดยการเข้าร่วม
ประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนี้ 

3.3.1 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI)  

ภายใต้การด าเนินงานของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions: GANHRI) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งเรื่อง
เพ่ือขอรับการพิจารณาประเมินสถานะไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee 
on Accreditation: SCA) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยได้รับแจ้งว่า SCA ก าหนดการพิจารณาประเมิน
สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบการประชุมของ SCA ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนั้น 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้เข้าพบผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหาร 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานงานและหารือการเตรียมการในประเด็นการขอทบทวนสถานะ
ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการของ SCA แจ้งว่า การประชุมเพ่ือพิจารณาประเมิน
สถานะในห้วงเดือนมีนาคม 2563 มีความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน
เป็นการจัดท าเอกสารคู่มือเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: 
GANHRI) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างคู่มือดังกล่าว  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 
และสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือได้ที่ http://docs.nhrc.or.th/ uploads/90012-ganhri.pdf 

3.3.2 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก  
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

(1) การประชุมประจ าปีของ APF ครั้งที่ 25 (การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ 25 

http://docs.nhrc.or.th/
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยการ
ประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งมี
สาระส าคัญของการประชุม ประกอบด้วย การรับรองผลการปฏิบัติงานของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of the National Human Rights 
Institutions: APF) ในรอบปีที่ผ่านมา การรับรองรายงานทางการเงินของ APF ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นประธาน APF สมัยที่สอง ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้
ได้รับเลือกเป็นรองประธาน APF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินเดียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประจ าปี ครั้งที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุกสองปี ของ APF  

นอกจากนี้ ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of High 
Commissioner on Human Rights: OHCHR) ได้น าเสนอเรื่องบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการด าเนินการด้านมนุษยธรรมให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

(2) การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network: SEOs) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 8 

ในการประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network: SEOs) ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจาก 
การประชุมประจ าปี APF ครั้งที่ 25 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงท าให้ทางส านักงานเลขานุการของ APF ไม่สามารถจัดการประชุมได้ ทั้งนี้ ได้รับการประสาน
จาก APF ว่าก าลังพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก SEO ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลในช่วงระหว่างที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมแบบ face to face 

(3) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2563 (2020 National Human Rights Institutions Accreditation Workshop)  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาชิกสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ 
มองโกเลีย เกาหลีใต้ ซามัวร์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และปาเลสไตน์ ระหว่างวันที่ 20-22 
มกราคม 2563 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เพ่ือท าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินสถานะ 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับเพ่ือนสมาชิกใน APF เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเข้ารับการประเมินสถานะและ
การตอบข้อซักถามของ SCA รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของเพ่ือนสมาชิก
น าข้อมูลที่ ได้รับมาประกอบการเตรียมการตอบข้อซักถามในขั้นตอนการสัมภาษณ์ของ SCA และ 
การด าเนินการภายหลังการพิจารณาประเมินสถานะ ตลอดจนน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
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3.3.3 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุมในกรอบความร่วมมือที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การประชุมประจ าปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 
22-24 ตุลาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- การสัมมนาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับสถานการณ์สิทธิคนพิการ
รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ดีและการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก SEANF และการสนับสนุนการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต 

- การประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 16 โดยมีสาระส าคัญ อาทิ (1) การรับรองร่าง
รายงานพ้ืนฐานของ SEANF และแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2019 (2) การแลกเปลี่ยนพัฒนาการและการด าเนินการที่ส าคัญของสมาชิก SEANF (3) การรายงานความ
คืบหน้าล่าสุดของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF (4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ
ไต่สวนสาธารณะว่าด้วยการบังคับสูญหายและการจัดท ารายงานการตรวจสอบ เรื่อง การค้ามนุษย์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (5) การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วย 
การป้องกันการทรมาน (6) การน าเสนอกรอบความร่วมมือเพ่ือการจัดการไต่สวนร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (7) การขอหารือเพ่ือขอให้มีการแก้ไขร่างข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure) 
ข้อ 22 (8) การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF (9) การน าเสนอ
รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่จะจัดขึ้นโดย
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร (10) การพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2563 
(11) การส่งมอบต าแหน่งประธาน SEANF ในปี 2563 ให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
อินโดนีเซีย (Komnas HAM) 

 

(2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF  
- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2563 (การประชุมทางไกล

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 
(TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2563 (การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 
2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ร่างแนวปฏิบัติ
ของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (2) การรับรองร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกัน 
การทรมาน (3) การแก้ไขปรับปรุงรายงานพ้ืนฐานของ SEANF ว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (4) การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(5) การประสานความร่วมมือระหว่าง SEANF และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) และ (6) การจัดท าเว็บไซต์ของ SEANF 
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- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2563 (การประชุมทางไกล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia: Komnas HAM) ในฐานะประธาน SEANF ในปี 2563 ได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical 
Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2563 (การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่ 
25-27 สิงหาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญ ได้แก ่(1) การน าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่แก้ไขปรับปรุง และการให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว  (2) การน าเสนอความคืบหน้าของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพิจารณาให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติของ SEANF (3) การรายงาน
ผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับรายงานพ้ืนฐานของ SEANF ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Baseline Papers on the Migrant Workers in South East Asia) และการน าเสนอข้อค้นพบจากการ
ไต่สวนว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender Inquiry) โดยคณะผู้แทนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปินส์ (CHRP) (4) รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร
ของ SEANF และการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) และ
การรายงานความคืบหน้าในการจัดท าเว็บไซต์ของ SEANF โดยคณะผู้แทน Komnas HAM (5) การหารือ
เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SEANF และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) และระหว่าง SEANF กับเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติแห่งเอเชีย (Asian NGOs Network on National 
Human Rights Institutions: ANNI) เป็นต้น 

(3) การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International Conference on the Protection of the Rights of Migrant Workers)  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่   
12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและ
ประเทศปลายทาง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในการประชุม
มีการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาลด้านโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น ปัญหาเกี่ยวกับ
การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานที่ไม่ปกติ การประกันการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับแรงงานย้ายถิ่น  
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น เป็นต้น  
ช่วงท้ายมีการลงนามระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียและเนปาล 
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3.2.4 กรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน  
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) กับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทาง  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดยคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (AICHR) และกลไก 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

(1)  การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการท าให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน หรือ AICHR Consultation on the Realization of the Right to 
Development to Enhance the ASEAN Community ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่วมมือกับกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยการ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 
มูลนิธิ  Heinrich-Bolls ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และ
คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรช่วยเหลือการพัฒนา ( Interchurch Coordination Committee 
Development Aid: ICCO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เสริมสร้างการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
(AHRD) (2) เปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเชิงหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าของ  
การปฏิบัติให้เกิดผลจริงที่เกี่ยวกับสิทธิในการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (3) ก าหนดแนวทางต่อไปที่ AICHR และองค์กรของอาเซียน (Sectoral Bodies) สามารถจะด าเนินการ
เพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ (4) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จและ
ความท้าทายของสิทธิในการพัฒนาในอาเซียน  

(2) การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ 
ในประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) หรือ AICHR Regional Dialogue 
on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community 
(Gender Perspectives on Disability Rights) และการประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) การประชุมหารือระดับภูมิภาค
ของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (AICHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนมุมมอง 
การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และการสนับสนุนความร่วมมือที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในภูมิภาค  
ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียนเป็นกิจกรรมหลักที่ AICHR ให้ความส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ AICHR ได้จัดกิจกรรมที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะมุมมอง
ทางเพศในสิทธิของคนพิการ ซึ่ง AICHR ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานเฉพาะด้านของอาเซียนเข้าร่วมการประชุม
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หารือเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญและทิศทางยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในอาเซียน และพยายาม 
ลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับคนพิการซึ่งเป็นภารกิจส าคัญประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก ส าหรับ  
การประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ต่อเนื่องกับ  
การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน 
(ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และผลการด าเนินการที่เก่ียวกับสิทธิคนพิการ  

(3) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 
และข้อมูลข่าวสารในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR Consultation 
on Freedom of Opinion Expression and Information in ASEAN (Article 23 of the ASEAN Human 
Rights Declaration: AHRD) ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ด้วยการสนับสนุนของ
องค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International 
Development: USAID) รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และรัฐบาลอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร  
ในอาเซียน และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสรีภาพของสื่อ ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า 
ร่างข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on  
the Implementation of Article 23 of the AHRD) ซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญในปี 2562 

(4) การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียนที่ เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ (AICHR Consultation on the 
Implementation of Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom of 
Religion and Belief) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ด้วยการสนับสนุนของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อในอาเซียน และหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท าข้อเสนอแนะ  
การปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on the Implementation 
of Article 22 of the AHR) โดยเป้าหมายสูงสุดเ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับสันติภาพและ 
ความสมานฉันท์ของอาเซียน ซึ่งเป็นประชาคมท่ีมีความหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) บัญญัติหน้าที่และอ านาจ
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการเพ่ือสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 โดยมีผลการปฏิบัติงานจ าแนก
ตามกลยุทธ์ได้ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม 

4.1.1 โครงการจัดท า “วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน” 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปเกิด  
ความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปใช้  
ในการพัฒนาวิธีการส่งเสริมสิทธิ และความเสมอภาคในสังคม จึงได้ด าเนินการจัดท าวารสารกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน จ านวน 2 ฉบับ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน  

ในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพ่ือรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และประชาชนทั่วไป โดยสาระส าคัญของวารสาร
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กฎหมายสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยบทความวิชาการ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจ ผลงานการศึกษาวิจัย และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ทั้งนี้ ได้ท าการเผยแพร่วารสารในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4.1.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือสร้างเสริมทุกภาคส่วน 
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนถือเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน จึงได้จัดท า “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าฝ่ายความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง ระดับผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563  
ณ โรงแรม ปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 32 คน 

- รุ่นที่  2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง ระดับผู้ปฏิบัติ ระหว่างวันที่  6-7 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 70 คน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวใช้วิธีการ บรรยาย และอภิปรายให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
หลักสิทธิมนุษยชน โดยมีเนื้อหาส าคัญ ประกอบด้วย (1) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง (2) การให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....” 
(3) การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (4) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT กับการรายงานพิเศษของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
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4.1.3 โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย (การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่
และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา Human Rights Education ในสังคมไทย) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ ด าเนินการจัดสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา Human Rights Education ในสังคมไทย” 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เข้าร่วม  
สัมมนา จ านวน 300 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทูต  
ผู้แทนทูต และผู้แทนหน่วยงานจากต่างประเทศ เครือข่ายพันธมิตรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้ท าการเผยแพร่หลักสูตรและคู่มือ ดังนี้ 

(1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

(1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน ส าหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต 
นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป 

(1.2) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม ส าหรับผู้พิพากษา พนักงาน
อัยการ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 

(1.3) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เห็น
ประโยชน์และตระหนักถึงความส าคัญ ตลอดจนเป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

(1.4) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive 
Program) เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงน าความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติ
ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

(2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอน
ในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
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4.1.4 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชน

สากล ประจ าปี 2562 ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชน 
และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนเกิดความสนใจ 
และตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 
และพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจ าปี 2562 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา และกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน 
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 และผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 
ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562  

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจ าปี 2562 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ท าให้เกิดกระแสสังคม 
จากการน าเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่ออ่ืน ๆ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสนใจ และตระหนักถึง 
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  
ได้มีโอกาสเห็นผลงานของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน และผลงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป  

4.1.5 โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทและความส าคัญของบุคคลและองค์กร 
ที่ท างานเพ่ือพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะผู้ที่อุทิศ
ตนลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเองและของชุมชน จึงได้ด าเนินโครงการคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 เพ่ือสร้าง 
ขวัญก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ประวัติ พร้อมทั้งผลงานของบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ รวมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และร่วมกันขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ในสังคมให้ลดน้อยลง โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มติเห็นชอบ
รายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 ในคราวประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร  
ครั้งที่ 24/2562 ส าหรับผลพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานดีเด่น ในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 7 ราย ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) 
ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง จ านวน 1 องค์กร ได้แก่ 
  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ 
ด้านที่ 3  สิทธิเด็ก จ านวน 1 ราย และ 1 องค์กร ได้แก่ 
 (1) นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ 
 (2) ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง 
ด้านที่ 4  การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ จ านวน 1 องค์กร ได้แก ่
 มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
ด้านที่ 5  การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 นายวีนัส สีสุข 
ด้านที่ 6  การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย  
 - ไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  
ด้านที่ 7 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  

4.1.6  โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive Program) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
จ านวน 70 คน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างเครือข่าย 
นักบริหารสิทธิมนุษยชนเพ่ือไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ตลอดจนสร้าง
แนวปฏิบัติเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมให้เกิด 
การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทาง 
ฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการน าไป
ประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการ
สันติวิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครอง 
และขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชน 
ในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty-Based Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ 
(Charter-Based Bodies) รวมถึงกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic 
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Review: UPR) กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร
ร่วมกันและกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนภายในประเทศ  
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง 
และจัดท าเอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิท ธิมนุษยชน 
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

4.1.7  โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ และปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นด้านสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 
ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นิสิตคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.1.8  โครงการพัฒนาและจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน

ของสังคมเกิดการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนในสังคมไทย จึงได้พัฒนาและจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา อันได้แก่ ครู อาจารย์ 
บุคลากรด้านการศึกษาและฝึกอบรมประจ าหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ภายในคู่มือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน 
ประกอบด้วย (1) องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น (2) สิทธิมนุษยชนศึกษา (3) กลไกการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (4) วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (5) เครื่องมือและเทคนิคในการจัด
กระบวนการส าหรับวิทยากรกระบวนการ โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดพิมพ์และ
จัดการอบรมเพ่ือเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
มาตรฐานส าหรับวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และน าไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 
ต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือได้ที่ http://docs.nhrc.or.th/uploads/40726-01-lecturer.pdf  

http://docs.nhrc.or.th/uploads/40726-01-lecturer.pdf
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4.1.9 โครงการพัฒนาและจัดท าแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ

คณะท างานด าเนินการจัดท าแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาและจัดท าแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะ  
การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นมาตรฐานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบข้อเสนอแนะจากหลากหลายฝ่ายในการเร่งสร้างความรู้
ความสนใจในการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสรีที่ครู อาจารย์ จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุน (Coaching & Facilitation) บทบาทให้เยาวชนได้เติบโตทางความรู้ ทักษะ และความตระหนัก
ต่อสิทธิมนุษยชน (Knowledges, Skills & Attitude) เห็นความส าคัญในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง 
ขณะเดียวกันต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) เคารพในสิทธิผู้ อ่ืนและตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Respect & Responsibility) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
จะด าเนินการจัดพิมพ์และผลิตคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษา และเผยแพร่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

4.1.10 โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

1) โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up 
for Human Rights)  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชน
จากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการท างานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างเยาวชน ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยโครงการด าเนินการในลักษณะ
การประกวดแนวคิดและแผนงานเพ่ือผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ร่วมกับการจัดท าหลักสูตร
ออนไลน์ “ความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน” และการจัดฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference  

   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่  
21 กันยายน 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพ่ือมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท ดังนี้ 
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- ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง 
“กระสุนฝังใจ... (The Imprint)” สะท้อนปรากฏการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังคมไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน และให้ทุกคนในสังคมระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช้เพ่ือท าร้ายหรือท าลายผู้อ่ืน 
โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อมูลอันแท้จริงและตัดสินผู้อ่ืนด้วยการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ 

- ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลงาน  
“สิทธิมนุษยชนล าเพลิน” ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานในท านองกลอนล าประเภทล าเพลิน  
โดยประพันธ์เนื้อร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเองในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถ่ายทอดผ่านภาษาถิ่น และมีการฟ้อนร า
สอดแทรกภาษามือในบางช่วง เพ่ือสื่อความหมายกับผู้ที่ไม่ได้ยินเสียง 

2) การจัดอบรมเชิ งปฏิบัติ การ วิทยากรกระบวนการ ( Training for Trainers)  
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไปประยุกต์ใช้ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดท า “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers)  
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพ่ือการน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค จ านวน 5 แห่ง โดยผู้เข้าอบรม
จ านวนทั้งสิ้น 287 คน ประกอบกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน 
สิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ เป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส าหรับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ครูและอาจารย์ส่วนใหญ่พบในโรงเรียนและเล็งเห็นว่าควรเร่งด าเนินการให้ความรู้
เพ่ือให้เกิดการป้องกันแก้ไขใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1) การกลั่นแกล้ง 
(2) การใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว 
(3) การคุกคามทางเพศ 

โดยบุคลากรด้านการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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(1) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บุคลากรด้านการศึกษาทั้งระดับนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง และกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คือ นักเรียน 

(2) การผลักดันให้บรรจุคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานในหลักสูตรแกนกลาง 

(3) การประกวดการออกแบบโครงงานสิทธิมนุษยชน การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครู
และอาจารย์ที่ด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก 

(4) การสร้างสถานศึกษาน าร่องเพ่ือเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบ 
สิทธิมนุษยชน การสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ควบคู่ไปกับกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) 

(5) การผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่หลากหลายและทันสมัย และ 
มีการอบรมแนวทางการผลิตสื่อสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการสอน  
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

4.1.11 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (โครงการเพิ่ม ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร 
ครั้งท่ี 17/2563 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารสิทธิมนุษยชน  
ได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือศึกษาแนวทาง ช่องทาง กระบวนการ วิธีการ  
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับสังคมในสภาวะ New Normal และศึกษาประเด็น 
สิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องเหมาะสมเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษา คือ 
การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามออนไลน์ (google form)  จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 287 ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลรวม โดยใช้วิธี
ทางสถิติ และอภิปรายผลด้วยการบรรยายผลประกอบแผนภูมิ ซึ่งการน าเสนอผลการศึกษาจะประกอบด้วย 
การสรุปผลภาพรวมการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการสรุปผลการศึกษาตามประเด็น  
ข้อค าถาม โดยจ าแนกผลการศึกษาตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 โดยผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิที่ประชาชน
ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด และเป็นประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
แต่ประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ควรต้องส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เป็นประเด็นสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุข เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ 
เด็ก/เยาวชนควรเป็นกลุ่มได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปัจจุบัน คือ การเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ช่องทางการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปัจจุบัน คือ Social media เช่น Facebook line Youtube 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
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4.1.12 โครงการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights 
Education E-learning course) (โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม. ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนเห็นควรสร้างช่องทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ที่เป็นข้อจ ากัดต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการรองรับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต ในการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท า
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานออนไลน์ ประกอบด้วยรายวิชา จ านวน 7 รายวิชา ดังนี้ 

วิชาที่ 1 ความหมาย แนวคิด และความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ของ กสม. 
วิชาที่ 2 กฎหมาย พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
วิชาที่ 3 บทบาท ภารกิจ และกลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
วิชาที่ 4 สิทธิและหน้าที่เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
วิชาที่ 5 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
วิชาที่ 6 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
วิชาที่ 7 เทคนิคการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

โดยจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบการบันทึกวีดีโอบรรยายเผยแพร่ในช่องทาง Youtube ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และด าเนินการจัดอบรมในวันที่ 7 -8 สิงหาคม 2563 
โดยสื่อสารด้วยโปรแกรม Zoom Video Conference ทั้งนี้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ออนไลน์ ประกอบด้วย โครงสร้างรายวิชา เครื่องมือ และแบบค าถาม Pretest-Posttest  ในรูปแบบอัตนัย 
ช่องทางและเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม จึงท าให้สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการอบรมให้แก่
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนได้ต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าที
ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4.2.1 โครงการจัดเวทีและลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  
เพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนได้มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดปัตตานี  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ 
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ส าหรับใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563  

การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส าหรับใช้ประกอบการจัดท ารายงานผล 
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินการ 
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เรื่องร้องเรียน  
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ การสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากกระบวนการปรึกษาหารือและรับฟัง
ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องรอบด้าน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด 
มาประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายใน 
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งพันธกรณีในการเคารพการใช้สิทธิของ
ประชาชน การคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ และการด าเนินการให้สิทธิเป็นจริง  (Obligations to respect, 
protect and fulfill) รวมทั้งจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คู่มือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ประเทศ
ไทยรับมาด าเนินการ รวมทั้งปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก าหนดระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนค ามั่นต่าง ๆ  
ที่รัฐบาลไทยได้ให้ และ/หรือรับรองไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ค ามั่นของประเทศไทยในกระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ของสหประชาชาติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของ
คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

4.3.1 โครงการจ้างออกแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนเพ่ือ

เป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่แสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล และให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการอ้างอิงในอนาคตให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้น
การให้บริการในรูปแบบหอจดหมายเหตุดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณของส านักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จึงต้องชะลอการด าเนิน
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 

4.4.1 โครงการจัดท ารายงานประมวลผลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่ 3 

โครงการจัดท ารายงานประมวลผลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่ 3 จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการเสนอแนะ
เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให้เกิด
ความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทั่วถึงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาต ิ
อันจะน ามาสู่ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการท าหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกทางหนึ่ง โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการพิจารณาหรือ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาของการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (ชุดปัจจุบัน) และจ าแนกรายละเอียดออกเป็นรายปี โดยปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการน าข้อมูลเผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

4.4.2 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และ
เครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนัก และกระตุ้น  
ให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน และ
เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน รวมทั้ง ร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
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โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ และสารคดีสั้น 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง Cyberbullying (2) เรื่องสิทธิเด็ก รวมทั้ง วีดิทัศน์แนะน าองค์กร 1 เรื่อง 
ซึ่งได้ท าการเผยแพร่ทาง Facebook และเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Multimedia/Human-rights-videos.aspx และช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ   

4.4.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือมวลชนด้านสิทธิมนุษยชน 
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลออก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหลายประการ เป็นเหตุให้ เกิดข้อขัดข้องในการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการนี้ ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบที่จ าเป็นต้องมีการรวมตัวของคนจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชน ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจึงไม่อาจด าเนิน
โครงการดังกล่าวได้ จึงเสนอข้อจ ากัดการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราว  
การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว  

4.4.4 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการโดยการจัดจ้างผลิตข่าว สกู๊ปข่าว บทสัมภาษณ์ หรือรายงานพิเศษ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

(1) การประชาสัมพันธ์บทบาทและการด าเนินงานของ กสม. ต่อการตอบสนองสถานการณ์
ทางการเมือง เช่น การออกแถลงการณ์ การจัดตั้งคณะท างานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุม
ทางการเมือง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อจัดท ารายงานข้อเสนอแนะในประเด็นการชุมนุมทางการเมือง 

(2) การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ กสม. เช่น การจัดกิจกรรม
โต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  

(3) การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ กสม. เช่น รายงานผล  
การตรวจสอบและรายงานข้อเสนอแนะในประเด็น อาทิ ข้อเสนอแนะกรณีสิทธิผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะกรณี  
การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปี 2563 

(4) การประชาสัมพันธ์ภารกิจอื่น ๆ เช่น การจัดตั้งส านักงานส่วนภูมิภาค  
 
 
 
 

 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/Multimedia/Human-rights-videos.aspx
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการท างานและ  
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส และน ามาใช้เป็นแนวทาง  
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเผชิญกับปัญหาและข้อท้าทายส าคัญที่เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการทบทวนอัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ 
การให้บริการประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process 
Redesign) 

 

5.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติงาน
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 สามารถน าไปบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหยิบยกประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ  

- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็น
หรือถ้อยค า พ.ศ. 2561 ข้อ 6  

- ระเบียบว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 39 (7)  

- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560  
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- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และ ข้อ 15 วรรคสาม  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดท ากฎหมายล าดับรองต่อระเบียบและข้อบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

 
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในลักษณะการจัดท า  
และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากรโดยด าเนินการเอง และ  
การด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จั ดโดย
หน่วยงานภายนอก โดยมีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี ้

5.2.1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร เพ่ือวางระบบการจัดการเอกสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่การจัดท า การเรียกใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษา ตลอดจนการส่งมอบเอกสาร  
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และการท าลายเอกสารที่หมดความจ าเป็นต่อการใช้งาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จ านวนทั้งสิ้น 80 คน  

5.2.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง” 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “อ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง” ให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่  
25 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อันจะท าให้การด าเนินการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  
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   5.2.3  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรใหม่

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บรรจุหรือรับโอนใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่และอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักในการปฏิบัติราชการและความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้สามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่รวมถึง
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-18, 20-21 และ 24-25 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้กับข้าราชการที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ข้าราชการที่รับโอนจากส่วนราชการอ่ืน และพนักงานราชการที่มีการจ้างใหม่ จ านวน 
24 คน ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักบริหารกลางได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและน าเสนอร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาของการฝึกอบรม
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาตามมติที่ประชุมต่อไป 

 

5.2.4  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่  

รุ่นที่ 2 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1, 3 และ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและ 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 26 คน 

 

5.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย

ปกครองโดยวิธีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมกับมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางและบรรทัดฐานทางปกครอง อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 , 13, 17, 20 และ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา  
บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 
การฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 79 คน  
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5.2.6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ  

การพัฒนา (องค์การมหาชน) ด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยและกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด เช่น  
แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานคนพิการ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ รวมถึงหลักกฎหมายแรงงาน
ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานดังกล่าว เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิแรงงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้  
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวด าเนินการด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 
26-30 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 57 คน 

 

5.2.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงได้มีการส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือฝึกอบรม/
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/หลักสูตร ทั้งนี้ หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมบาง
หลักสูตรได้มีการยกเลิกการฝึกอบรม หรือยกเลิกกิจกรรมภายในหลักสูตร เช่น กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.2 หลายโครงการต้องขอยกเลิก หรือชะลอ 
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปก่อน อาทิ (1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมพูนสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพการท างานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (3) โครงการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  และ (4) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ การจัดให้มี
ระบบการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างานประจ า (Routine to Research: R2R) และการจัดให้มีคู่มือและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการด าเนินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

5.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP)” 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 
ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนคู่มือมาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 50 คน  

5.3.2 โครงการขับเคลื่อนจัดการความรู้ในองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Knowledge 
Management: KM) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นเครื่องมือทางการบริหารส าคัญ 
ในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง น าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2562 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไดข้ับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยตั้งต้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม และ 14 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานตั้งต้น ประจ าปี  
พ.ศ. 2563” 

(2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมศักยภาพทีมการจัดการความรู้ (KM team) ของหน่วยงาน
ตั้งต้น” 

(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ตั้งต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  
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ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนางาน โดยใช้การจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานตั้งต้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงานตั้งต้นต่อไป 

 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

5.4.1 โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดจ้างสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา
เพ่ือเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดตั้งสถาบัน และ
ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีศักยภาพ
ด้านงบประมาณ ศักยภาพด้านการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท าหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน วารสารวิชาการ เป็นต้น  ขณะนี้  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการศึกษาวิจัย คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล 

(Digital) 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พอ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติ
การที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

5.5.1  โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ิมช่ อง
ทางการติดต่อสื่อสารและการให้บริการประชาชน เช่น การเผยแพร่สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ  
แอปพลิเคชัน การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยตนเองผ่าน  e-Learning การร้องเรียนและการติดตาม 
ผลการร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน 
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ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนให้สามารถ
รองรับการใช้งานร่วมกับ Smart Phone บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
Platform ซึ่งได้ด าเนินการจัดจ้างผู้ผลิตแอปพลิเคชัน โดยด าเนินการศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและความต้องการระบบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

5.5.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน 
เกิน 5 ปี (คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) เนื่องจากสมรรถนะการใช้ งานไม่สามารถ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
และสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสภาพช ารุดและหมดอายุการใช้งานแล้ว โดยการจัดหาเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 68 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 28 เครื่อง 

 

5.5.3 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วน 1377  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวก 

ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็วในการยื่นข้อร้องเรียนต่าง ๆ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการสายด่วน 1377 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ Call Center 1377  
โดยการเพ่ิมคุณสมบัติทางเทคนิคในการให้บริการ เช่น มีระบบกล่าวค าต้อนรับ เมนูในการติดต่อ อีกทั้ง
สามารถก าหนด Call Flow ตามช่วงเวลาได้ เช่น ช่วงนอกเวลาท าการสามารถประกาศข้อความให้ติดต่อใหม่ 
หรือฝากข้อความเสียงอัตโนมัติ (Voice Mail) และส่งไปยังอีเมล ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

 

เนื่องจาก ข้อจ ากัดของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีการชะลอโครงการพัฒนา
ระบบแผนและการบริหารงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกไปก่อน 

 
 
 
 



 

70 

นอกเหนือจากการด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการข้างต้น ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้านดิจิทัลมาสนับสนุนระบบการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อาทิ 

(1) การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference เพ่ือรองรับภารกิจ 
การประชุม/การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปฏิบัติงานที่บ้านในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง การประชุมระหว่าง 
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่าง ๆ กับส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านัก/หน่วยภายในส านักงานได้มีการใช้งานระบบประชุมทางไกล
มากกว่า 60 ครั้ง อาท ิการประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การประชุมระดับ
ผู้บริหาร การประชุมคณะท างานต่าง ๆ การประชุมของส านัก/กลุ่มงาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอก  

(2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน 
ให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานในปัจจุบันและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ 
ระบบเดิม 

(3) การพัฒนาระบบ Active Directory Domain Controller (AD)  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดให้สามารถ
ก าหนดสิทธิ์ได้หลายระดับ ก าหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะระบบได้ ขณะนี้ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาจาก
ระบบเดิม ผลการศึกษาระบบ AD จากหลากหลายเทคโนโลยีและคัดเลือกระบบที่เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และพร้อมเตรียมติดตั้งระบบใหม่ต่อไป 
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3.4   ผลการใชจ่้ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
212,354,926.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

3.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก 
รายแผนงาน) แผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 135,808,911.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมา คือ แผนงานยุทธศาสตร์ 
จ านวน 29,271,319.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงาน
พ้ืนฐาน จ านวน 47,274,694.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 ดังตารางที่ 11 และแผนภาพที่ 4 

ตารางท่ี 11  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายแผนงาน  
หน่วย: บาท 

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

แผนภาพที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนงาน 
วงเงินงบประมาณ 

ที่จัดสรรตาม 
แผนปฏิบัติการ 2563 

วงเงินงบประมาณ 
ที่จัดสรรระหว่าง

ปีงบประมาณ 2563 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 148,785,260.00  148,785,260.00   135,808,911.75  91 
2. แผนงานพื้นฐาน 55,663,018.99  54,692,062.41   47,274,694.81  86 
3. แผนงานยุทธศาสตร์  46,922,558.00  33,756,357.67   29,271,319.59  87 

รวม 251,370,836.99 237,233,680.08 212,354,926.15 90 
4. งบส ารองไวส้่วนกลางฯ 4,693,321.40  18,830,478.31   

รวมท้ังสิ้น 256,064,158.39  256,064,158.39  

ท่ีมา: ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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3.4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก 
รายหน่วยงาน) 
 ส านัก/หน่วย ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สูงสุด คือ หน่วยตรวจสอบภายใน มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 100 รองลงมา คือ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 99 และส านักที่มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 79 คือ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ดังตารางที่ 12 และแผนภาพที่ 5 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายหน่วยงาน  
หน่วย: บาท 

ส านัก/หน่วย 
วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรตามแผน 
ปฏิบัติการ 2563 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรระหว่าง

ปีงบประมาณ 2563 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ร้อยละ 

1.  ส านักบริหารกลาง  190,207,013.00   187,451,162.42   169,082,846.38  90 

2.  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  6,174,040.00   3,157,270.00   3,068,676.99  97 

3.  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  3,935,200.00   4,435,200.00   3,508,125.49  79 

4.  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  27,561,850.00   24,643,040.00   21,107,145.89  86 

5.  ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  816,000.00   721,455.00   638,833.00  89 

6.  ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  1,183,062.00   1,183,062.00   1,132,048.10  96 

7.  ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  5,729,856.00   744,640.67   736,873.67  99 

8.  ส านักกฎหมาย  1,764,600.00   1,168,100.00   1,065,929.50  91 

9.  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  12,449,215.99   12,221,749.99   11,567,642.51  95 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน  50,000.00   8,000.00   8,000.00  100 

11.งบรวมคณะท างานและคณะอนุกรรมการ  1,500,000.00   1,500,000.00   438,804.62  29 

รวม 251,370,836.99 237,233,680.08 212,354,926.15 90 

งบส ารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน 4,693,321.40 18,830,478.31 
 

รวมท้ังสิ้น 256,064,158.39 256,064,158.39 

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

แผนภาพที่ 5  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกรายหน่วยงาน 
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จัดสรรต้นปี 190.21 6.17 3.94 27.56 0.82 1.18 5.73 1.76 12.45 0.05

จัดสรรระหว่างปี 187.45 3.16 4.44 24.64 0.72 1.18 0.74 1.17 12.22 0.008

ผลการใช้จ่าย 169.08 3.07 3.51 21.11 0.64 1.13 0.74 1.07 11.57 0.008
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ที่มา: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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3.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์) 
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนก 
รายยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า มีการปรับปรุงจ านวนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 จากเดิมมีแผนงาน/โครงการ จ านวน 58 โครงการ 
งบประมาณ 46,922,558 บาท ระหว่างปีงบประมาณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ (ขอเพิ่ม/ขอยกเลิก) ส่งผลให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 30 กันยายน 
2563) มีแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี คงเหลือจ านวน 51 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 33,756,357.67 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 29,271,319.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 
ยุทธศาสตร์ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 717,635.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 
1,539,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 
8,404,028.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ดังตารางที่ 13 และแผนภาพที่ 6 

ตารางท่ี 13  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
                                                                                          หน่วย: บาท 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรตามแผน 
ปฏิบัติการ 2563 

วงเงินงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรระหว่าง

ปีงบประมาณ 2563 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 639,900  -    - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 9 1,355,900  1,630,600.00   1,539,035.00  94 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 8,316,696  717,635.67   717,635.67  100 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 17 21,625,970  21,484,200.00   18,610,620.09  87 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 18 14,984,092  9,923,922.00   8,404,028.83  85 

รวมทั้งสิ้น 51 46,922,558  33,756,357.67  29,271,319.59 87 

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

แผนภาพที่ 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
  

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

จัดสรรต้นปี จัดสรรระหว่างปี ผลการใช้จ่าย 

(94%) (100%) 
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(85%) 
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3.5 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25630 จ านวน 8 ตัวชี้วัด
แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 2 ผลผลิต 2 โครงการ ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ตามตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ดังตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับรู้และเข้าใจผลส าเร็จในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

 
ร้อยละ 

 
20 

 
59 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 93 - - - - 

3. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ - - 75 84 75 83 

4. จ านวนคนท่ีได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

คน - - 20,000 63,395 30,000 253,261 

ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน        
ตัวชี้วัด 
1. เรื่องร้องเรียนท่ีได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ  

ภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่า 

 
ร้อยละ 

 
60 

 
67 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีมาตรการแก้ไขปัญหา
และ/หรือข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงานตอบสนองและ/หรือ
น าไปแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 71 - - - - 

3. จ านวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการและ/หรือเข้าสู่ 
การพิจารณาของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 82 - - - - 

4. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - 75 86 60 75 

5. จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับด าเนินการแล้วเสร็จ  
ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80 93 80 83 80 94 

6. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะท่ีมีการน าไป
ปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - 75 92 75 80 
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ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ต่อ) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี้วัด   
1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 

คน 
 

540 
 

613 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2. คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เล่ม - - 2,000 2,000 - - 

3. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ - - - - 75 78 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัด  
1. จ านวนเรื่องท่ีมีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

 

เรื่อง 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

2. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 

 
ที่มา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 



 

  

 

บทท่ี 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 ข้อสังเกต 

4.1.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับโครงการ ไม่สะท้อนหรือส่งผลส าเร็จไปยังเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 

ปัจจัยส ำคัญที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติยังไม่สำมำรถขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จของโครงกำรหลำยโครงกำรยังเป็นเป้ำหมำยย่อยที่ขำดควำมชัดเจนในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ ปัญหำที่พบส่วนใหญ่มำจำกกำรพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรที่เข้ำข่ำยภำรกิจประจ ำ ดังนั้น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ผลส ำเร็จที่ได้รับก็ยัง 
ไม่สำมำรถเป็นตัวบ่งชี้หรือส่งผลไปยังเป้ำหมำยในระดับยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได ้

 

4.1.2 ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส านัก/หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง  
แผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็น

โครงกำรระดับส ำนัก รูปแบบกิจกรรมขนำดเล็กและวงเงินงบประมำณไม่สูงมำก (งบประมำณไม่เกิน 1 ล้ำนบำท)
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดจึงค่อนข้ำงจ ำกัดในวงแคบ ขำดแผนงำน/โครงกำรเชิงบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงส ำนัก/หน่วยที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบไซโล แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ ยังมีกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 
ในรูปแบบคณะท ำงำนที่มีองค์ประกอบมำจำกหลำยหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จหลำยเรื่อง เช่น คณะท ำงำน
ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คณะท ำงำนด้ำนส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
คณะท ำงำนเฉพำะกิจพิจำรณำแนวทำงด ำเนินกำรและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) และคณะท ำงำนเพ่ือตรวจสอบกรณีเหตุกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง เป็นต้น 

 

4.1.3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้เกิดปัญหำ
และข้อท้ำทำยส ำคัญทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เพรำะรัฐบำลได้มีประกำศมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค อำทิ มำตรกำร 
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ท ำให้หน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้ โดยเฉพำะกิจกรรมที่จะต้องมีกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจ ำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงกำร ดังนั้น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเมื่อสิ้นปีงบประมำณจึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 มุ่งเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร 
เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Management) ตั้งแต่กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กำรวำงกล
ยุทธ์ กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อำทิ กำรจัดให้มีกิจกรรม/กำรประชุมทั้งที่เป็นรูปแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกรในองค์กรเพ่ือสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับเป้ำหมำย 
ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรไปสู่บุคลำกรทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
ควำมตระหนักในฐำนะเจ้ำขององค์กร (Sense of Ownership) และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนโครงกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 

4.2.2 สร้างวัฒนธรรมการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบูรณำกำร 

กำรท ำงำนร่วมกัน โดยสนับสนุนค่ำนิยม “RIGHTS” มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยเฉพำะควำมหมำยของตัวอักษร “S” ที่มำจำกค ำว่ำ “Synergy”1  มำใช้กับกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ 
อำทิ กำรบูรณำกำรกำรจัดท ำ/พัฒนำข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ โดยสลำยไซโล ไม่มีกำรแบ่งส ำนัก/
หน่วย เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคล้องและส่งผลส ำเร็จไปยังเป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และร่วมมือกันกำรขับเคลื่อนงำนให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพและผลิตภำพ (Productivity) ให้มำกขึ้น อำจจะน ำแนวคิด Agile มำใช้ในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ไม่มีก ำแพงระหว่ำงส ำนักเพรำะทุกคนคือทีมเดียวกัน ก ำหนด เป้ำหมำยที่ท้ำทำยร่วมกัน ลดขั้นตอน
กระบวนงำนที่ไม่จ ำเป็น  

  

4.2.3 การบริหารในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภาวะวิกฤติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรจัดให้มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำน

ต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์สถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ที่มีโอกำสจะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อ 
กำรด ำเนินงำนขององค์กรเพ่ือก ำหนดแผนบริหำรในสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติหรือภำวะวิกฤติ เช่น สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หลำยหน่วยงำนมีกำรทบทวนและปรับปรุง
รูปแบบ/กิจกรรมในกำรด ำเนินงำน รวมถึงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือให้กิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ หำกทุกหน่วยงำนได้เตรียมพร้อมและ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงรองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแล้วองค์กรสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
แผนที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง  

                                                 
1 ค ำว่ำ “Synergy” ภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร หมำยถึง ควำมสำมัคคี ผสำนควำมร่วมมือในกำรท ำงำน โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังควำมคิดเห็น 

ที่แตกต่ำงภำยใต้บรรยำกำศแห่งควำมเข้ำใจ ช่วยเหลือสนับสนุนกำรท ำงำนซ่ึงกันและกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน สร้ำงพลังควำมร่วมมือ 
กับเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก
ทั้งที่เป็นองค์กรภำครัฐ เอกชน ประชำสังคมและชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 :  ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีส าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค. 63) (ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (พ.ค.-ส.ค.63) (ก.ย.63)
1 639,900 -639,900 - การรวบรวมและ การเสนอร่างรายงาน การจัดส่งรายงาน การเตรียมการ การขับเคล่ือนสาระ

คืนเงินงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ คู่ขนานตามอนุสัญญา ไปยังคณะกรรมการ และเข้าร่วมประชุม ของรายงานคู่ขนาน
(สม 0002/630 จัดท ารายงานคู่ขนาน CERD ต่อ กสม. ประจ าอนุสัญญาและ คณะกรรมการประจ า ตามอนุสัญญา CERD 

ปรับแผน COVID-19 ตามอนุสัญญา CERD เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี สนธิสัญญา เพ่ือให้เกิดผลท่ีเป็น
มติกสม. 17/2563) รูปธรรม

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ ฉบับ 1 P P P P P

สหประชาชาติเล่ือน

การประชุมออกไป

ไม่มีก าหนด เน่ืองจาก

การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19

เน่ืองจากผลของการเล่ือน

ประชุม จึงยังไม่มีข้อเสนอ

แนะจากสหประชาชาติเก่ียว

กับอนุสัญญา CERD ท าให้

ไม่สามารถด าเนินการ

ในส่วนน้ีได้ (การจัดส่ง

รายงาน CERD ไปยัง

สหประชาชาติและคณะ

รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของรายงานคู่ขนานฯ ถือเป็น

การขับเคล่ือนตามอนุสัญญา)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์
จัดส่งรายงาน CERD ไปยัง

สหประชาชาติและคณะ

รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของรายงานคู่ขนานฯ

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลการด าเนินงาน

                            และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

ล าดับ

ท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

1.แผนงานการจัดท ารายงานการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
1 ฉบับ (ตามพันธกรณี)
(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.)
รหัสกิจกรรม 63M2-20101

       การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ า
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimintion of All Forms of 
Racial Discrimination (CERD) ณ นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส (ประเภท ง) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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–    กิจกรรมจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานท่ีจัดท าข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

                                         

กลยุทธ์ท่ี 1.2 :  ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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                   และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.62) (ธ.ค.62) (ม.ค.63) (ก.พ.63) (มี.ค.63)
2 1.โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง สิทธิชุมชนในการจัดสรร 1,297,900 - ศึกษาข้อมูลเพ่ือ น าร่างขอบเขต ขอบเขตงานจ้าง การด าเนินกระบวน จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ

จัดท าร่างขอบเขต งานจ้างท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา (TOR) การจ้างท่ีปรึกษา ด าเนินการศึกษาวิจัย

พ้ืนท่ีต้นน้ าของประเทศไทย งานจ้างท่ีปรึกษา (TOR) หารือกับ ผ่านความเห็นชอบ ตามระเบียบ

(ส ำนักกิจกำร กสม. กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน) (TOR) ให้ถูกต้อง ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของผู้บริหาร ท่ีเก่ียวข้อง
ตามระเบียบพัสดุ

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

จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับ 1

โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการจัดสรร

งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 แต่เน่ืองจากไม่สามารถ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ทันต้น

ปีงบประมาณ (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 26 กุมภาพันธ์ 2563) ท่ี

ประชุม กสม. บริหารเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จึงเป็นเหตุให้การด าเนิน

โครงการวิจัยดังกล่าว ซ่ึงต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบการจัดซ้อ

จัดจ้างต้องขยับออกไป โดยสามารถ

เร่ิมด าเนินการขออนุมัติผู้จัดท า

ขอบเขตงานจ้างและขออนุมัติ

ขอบเขตงานจ้างได้ในเดือนเมษายน 

2563

ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

เสร็จส้ินสัญญาจ้าง TOR 

365 วัน นับต้ังแต่วันลงนามสัญญา

3 กันยายน 2563

 ก่อหน้ีผูกพัน

ได้ประมวล ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และ

สังเคราะห์ข้อมูลและเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการศึกษาวิจัย รวมถึงการปรึกษาหารือกับ

ผู้เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 

2562

เลขาธิการได้อนุมัติและลง

นามในขอบเขตงานจ้างท่ี

ปรึกษาและเห็นชอบให้

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา

โครงการศึกษาวิจัยฯ โดย

วิธีคิดเลือก ตามหนังสือ

ส านักกิจการ กสม. ท่ี สม 

0001/482 ลงวันท่ี 22 

เมษายน 2563

ด าเนินกระบวนการจ้าง

ท่ีปรึกษาตามระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2563

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา

 โดยลงนามในสัญญา

เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 

2563

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ทรัพยากรน้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศึกษา

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลการด าเนินงาน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคล่ือนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกัน

กลยุทธ์ท่ี 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายท่ีส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ล าดับ

ท่ี

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



4

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
3 30,000 -20,000 6,542 ศึกษา ค้นคว้า เสนอโครงการเพ่ือ ศึกษา ค้นคว้า ก าหนดประเด็นและ จัดท าความเห็น

คืนเงินงบประมาณ คงเหลือ 3,458 รวบรวมข้อมูลและ ขอความเห็นชอบ/ รวบรวมข้อมูลและ จัดท าเน้ือหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ
(สม 0002/630 ข้อกฎหมาย อนุมัติให้ด าเนินการ ข้อกฎหมาย

ปรับแผน COVID-19 ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ จัดท าข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดท า

มติกสม. 17/2563) ก าหนดช่ือเร่ืองและ ข้อเสนอแนะ

เค้าโครงในการจัดท า

ข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ืองการแก้ไขปรับปรุง ฉบับ 1 P P P P P

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียงข้อง

กับการยุติการต้ังครรภ์

 

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

2.โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าส่ังใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เร่ือง การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียงข้องกับการยุติการต้ังครรภ์
(ส ำนักกฎหมำย กสป.2)

รหัสกิจกรรม 59T5-50102

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการยุติการต้ังครรภ์ เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



5

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.63) (ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.63) (มี.ค.63)

4 3.โครงการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ไม่ใช้งบประมาณ − − ศึกษา ค้นคว้า เสนอโครงการเพ่ือ ศึกษา ค้นคว้า ก าหนดประเด็นและ จัดท าความเห็น

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด รวบรวมข้อมูลและ ขอความเห็นชอบ/ รวบรวมข้อมูลและ จัดท าเน้ือหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ

ท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ข้อกฎหมาย อนุมัติให้ด าเนินการ ข้อกฎหมาย

ค าส่ังใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ จัดท าข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดท า

เร่ือง โทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ก าหนดช่ือเร่ืองและ ข้อเสนอแนะ

เค้าโครงในการจัดท า

(ส ำนักกฎหมำย กสป.2) ข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ือง โทษทางอาญา ฉบับ 1 P P P P P

กับหลักสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ือง โทษ

ทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



6

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)

5 28,000 -28,000 - ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอโครงการเพ่ือ ก าหนดประเด็นและ รับฟังความเห็น จัดท าข้อเสนอแนะ/ ปัญหาอุปสรรค 

คืนเงินงบประมาณ เพ่ือก าหนดประเด็น ขอความเห็นชอบ/ จัดท าร่าง จากหน่วยงาน ความเห็นต่อกฎหมาย เน่ืองจากเกิดสถานการณ์

(สม 0002/630 ปัญหาท่ีน่าสนใจ ขออนุมัติด าเนินการ ข้อเสนอแนะ/ ท่ีเก่ียวข้องโดย ในการปรับปรุง การระบาดของโรคติดต่อไวรัส

ปรับแผน COVID-19 ในการจัดท า จัดท าข้อเสนอแนะ/ ความเห็น การจัดประชุม กฎหมายฯ กฎ โคโรน่า 2019 อาจส่งผลต่อ

อาชญากรรม พ.ศ. ...." มติกสม. 17/2563) ข้อเสนอแนะ/ ความเห็นต่อกฎหมาย ต่อกฎหมายเบ้ืองต้น เชิงปฏิบัติการหรือ ระเบียบ หรือค าส่ัง วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล

รหัสกิจกรรม 60T5-50103 ความเห็นทางกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ ด าเนินการโดยวิธีอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องต่อ และการรับฟังความคิดเห็น

(ส ำนักกฎหมำย กสป.1) หลักสิทธิมนุษยชนฯ ตามความเหมาะสม หลักสิทธิมนุษยชน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และประมวลข้อมูล เสนอคณะกรรมการ และอาจรวมถึงการใช้จ่าย

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ

เสนอต่อเลขาธิการฯ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ือง การลบประวัติ ฉบับ 1 P P P P P

อาชญากรรมตามร่างพระราชบัญญัติ

ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอแนะ/

ความเห็นต่อกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชน เร่ือง "การลบประวัติ

อาชญากรรมตามร่างพระราชบัญญัติประวัติ

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ือง การลบ

ประวัติอาชญากรรมตามร่าง

พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม 

พ.ศ. ....

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



7

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ธ.ค.62) (ม.ค.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63)

6 5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อ ไม่ใช้งบประมาณ − − ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดท าเค้าโครง จัดประชุมเพ่ือรับฟัง สรุปผลและจัดท า จัดท าความเห็นหรือ

กฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือก าหนดประเด็น จัดท าความเห็น ความคิดเห็น/ ร่างความเห็นต่อ ข้อเสนอแนะในการ

เร่ือง สิทธิของผู้ต้องขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง ปัญหาในการศึกษา ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ร่างกฎหมายเสนอต่อ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ

ฮอร์โมนและส่ิงจ าเป็นต่อสุขภาวะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.ส านักกฎหมาย ระเบียบ หรือค าส่ัง

(ส ำนักกฎหมำย กสป.1) ภายนอกและ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หลักสิทธิมนุษยชน

เสนอไปยัง รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เร่ือง สิทธิของผู้ต้องขัง ฉบับ 1 P P P P P

ข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึงฮอร์โมนและส่ิงจ าเป็น

ต่อสุขภาวะ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ  เร่ือง สิทธิ

ของผู้ต้องขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง

ฮอร์โมนและส่ิงจ าเป็นต่อสุขภาวะ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



8

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ก.ค.63) (ก.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)

7 6. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท า - 500,000 411,893 เสนอโครงการและ ประชุมเตรียม จัดเวทีสัมมนา จัดท าสรุปผล เสนอผลการด าเนินงาน

และกล่ันกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบ คงเหลือ 88,107 บาท แผนปฏิบัติงาน ความพร้อมการด าเนิน การด าเนินงาน ต่อเลขาธิการ กสม.

การละเมิดสิทธิมนุษยชน โครงการ

รหัสกิจกรรม 63T5-50104

(ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

(โครงการเพ่ิมใหม่ มติท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 20/2563 สม0002/740)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ระดับ 5 P P P P P

เป้าหมาย (ระหว่างวันท่ี 26-28

ส.ค. 2563 ณ โรงแรม

อมารี พัทยา จ.ชลบุรี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน

ได้เสนอสรุปผล   

โครงการสัมมนาฯ ต่อ

เลขาธิการ กสม. 

สม 0003/1545 วันท่ี 

13 ก.ย. 2563

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลลัพธ์

สามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จบรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 5 ระดับ โดยการจัด

เวทีสัมมนา การบรรยายภายใต้หัวข้อ “การ

พัฒนาการจัดท าและกล่ันกรองร่างรายงาน

ผลการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ” และ

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อปัญหาในการร่าง

รายงานฯ ปัญหาจากกฎหมาย/ระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง และแนวทางการจัดท าร่างรายงาน

ฯ และจัดท าสรุปผลโครงการเสรอต่อ

เลขาธิการ กสม.

ด าเนินการจัดเวทีสัมมนาและสรุปผลการด าเนินงาน

เสนอต่อเลขาธิการ กสม. บรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ 5 ระดับ

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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กลยุทธ์ท่ี 2.2 : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนท่ีส าคัญ ในการปฏิบัติงานประจ าปี

                    - ประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ย.63) (ก.ย.63)

8 1.โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง "การตรวจสอบ 1,500,000 -1,500,000 - จัดท าร่างขอบเขต ด าเนินกระบวนการ ประชุมร่วมกับ ตรวจรับการจ้าง รายงานผลโครงการ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights คืนเงินงบประมาณ การจ้างท่ีปรึกษา จัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีปรึกษาด าเนิน ท่ีปรึกษาด าเนิน ศึกษาวิจัยฯ

Due Diligence) และการจัดท าคู่มือประเมินผล สม 0002/1004 โครงการฯ (TOR) ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ โครงการศึกษาวิจัยฯ โครงการศึกษาวิจัยฯ ต่อผู้บริหาร / กสม.

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน จัดจ้างและการบริหาร

(Human Rights Due Diligence Handbook) พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของธุรกิจน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมท้ัง

รายการตรวจสอบ (Checklist) ท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง" 

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)

รหัสกิจกรรม 59T5-50210

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีร่างคู่มือ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ − −
ตามหลักสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจน้ าตาลและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ยกเลิกโครงการ
ตามมติท่ีประชุม กสม. บริหาร คร้ังท่ี 29/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย. 2563

−

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

https://www.yotathai.com/yotanews/law-passadu-2560
https://www.yotathai.com/yotanews/law-passadu-2560
https://www.yotathai.com/yotanews/law-passadu-2560
https://www.yotathai.com/yotanews/law-passadu-2560
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน) (ระบุเดือน)

9 2.โครงการเผยแพร่ความรู้เร่ืองธุรกิจกับ ไม่ใช้งบประมาณ - -
สิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

− − −

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลลัพธ์

−

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

10 3.โครงการจัดท าหลักสูตรธุรกิจกับ ไม่ใช้งบประมาณ - -
สิทธิมนุษยชนส าหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

− วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ณ ห้องประชุม 1501 ช้ัน 15 ส านักงาน ก.ล.ต.

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

− วันท่ี 2 มีนาคม 2563  จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน (กสม.กับก.ล.ต.) เพ่ือเตรียมวางหลักสูตรอบรม

ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

เน่ืองจากเป็นการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าภาพ

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

−

จึงไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับได้

และการท า HRDD

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

− ด าเนินการจัดต้ังคณะท างาน เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามค าส่ังท่ี 7/ 2563 ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

11 โครงการจัดท าหลักเกณฑ์ในการสร้าง ไม่ใช้งบประมาณ - -
แรงจูงใจให้กับธุรกิจเอกชน

ในการน าหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ไปด าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน 

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
− − −

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี การสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลให้กับธุรกิจท่ีน าหลักการช้ีแนะของ

สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ไปด าเนินการอย่างจริงจัง ในเร่ือง ของรายละเอียด 

เห็นควรน ามาหารือเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังในท่ีประชุม กสม. บริหาร ในเบ้ืองต้นมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานไปยัง 

−

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ในคราวประชุมคณะท างานฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563 และคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 

20 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ท่ีเน้นการสร้างการรับรู้ (recognition) ให้แก่ธุรกิจ

ก.ล.ต. ให้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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กลยุทธ์ท่ี 3.1 : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผน การสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม
                  นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.62) (พ.ย.62-ม.ค.63) (ก.พ.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ย.63) (ก.ย.63)
12  1. โครงการเผยแพร่และขับเคล่ือนผลการศึกษา 612,000 1) คืนเงินงบประมาณ    562000 บาท    (สม 0002/630  ปรับแผน COVID-19 มติกสม. 17/2563)86,670 การจัดท าแผนการน า การด าเนินการตาม การด าเนินการตาม การจัดการเสวนา การสรุปผลโครงการ

วิจัยสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาวิจัย ข้อ 1 โดยน าผล ข้อ 1 โดยน าผล ในระดับประเทศ เผยแพร่และขับเคล่ือน

ประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไปเผยแพร่และ การศึกษาวิจัยไป การศึกษาวิจัย ในประเด็นสิทธิชุมชน ผลการศึกษาวิจัย

ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา รวมถึงสิทธิประการอ่ืน ขับเคล่ือนทางวิชาการ เผยแพร่และ ขับเคล่ือนกับภาคี และสิทธิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ต่อเลขาธิการ กสม.

ท่ีเก่ียวข้อง และสังคม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เชิงยุทธศาสตร์และ กับการพัฒนาท่ีมิตร

(กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ ภาคีแวดล้อมตามท่ี กับส่ิงแวดล้อมและ

รหัสกิจกรรม 62M2-21101 ส่วนเสีย ก าหนดเป็น ประเด็นอ่ืน ๆ

ผลผลิตหลัก

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

หน่วยงาน 500

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลดช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

 - 562,000 บาท   
 (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

2) จัดสรรเพ่ิม         

 40,000 บาท       
(สม 0002/862)

3)คืนเงินงบประมาณ 

  - 3,330 บาท     

 (สม 0002/887)

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท า

ให้ต้องปรับแผนงานรายละเอียด

กิจกรรมเก่ียวกับการขับเคล่ือนใน

ชุมชนและการจัดเสวนา โดยปรับ

เป็นกกิจกรรมประชุมทางไกล 

การจัดท าเอกสารเผยแพร่ พร้อม

กระบวนการติดตามผ่าน

แบบสอบถามและมีการ

ประเมินผลเชิงคุณภาพในพ้ืนบาง

พ้ืนท่ี

ได้จัดท าสรุปผลการ

ด าเนินการเผยแพร่และ

ขับเคล่ือนผลการ

ศึกษาวิจัยต่อเลขาธิการ

แล้ว  ตามหนังสือส านัก

กิจการ กสม. ท่ี สม 

0002/1023 ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2563

มีการจัดท าแผนการ

เผยแพร่และขับเคล่ือน

งานวิจัยเสนอต่อเลขาธิการ

 กสม.  (สม 0002/1147) 

ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2562 

ต่อมาเม่ือเกิดสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโร

น่า ได้มีการทบทวนและ

ปรับแผนดังกล่าว โดย

เสนอต่อเลขาธิการ กสม. 

เพ่ือเห็นชอบ (สม 

0002/492) ลงวันท่ี 28 

เม.ย. 2563

การน าผลการศึกษาวิจัยไป

เผยแพร่ ณ จ.เพชรบุรี

การน าผลการศึกษาวิจัยไป

เผยแพร่ ณ จ.สงขลา 

เชียงใหม่ และราชบุรี

การจัดท าเอกสารเผยแพร่

ประเด็นดังกล่าว ส่งให้กับ

กลุ่มเป้าหมายเป็น

หน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน สถาบัน

วิชาการ รวมท้ังส้ิน 612 

หน่วยงาน

      เผยแพร่ประเด็นสิทธิชุมชนฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม/

เครือข่าย ท่ีเก่ียวข้อง

เผยแพร่ประเด็นดังกล่าว ให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน สถาบันวิชาการ รวมท้ังส้ิน 612 

หน่วยงาน  พร้อมกระบวนการติดตามผ่าน

แบบสอบถามและประเมินผลเชิงคุณภาพใน

พ้ืนบางแห่งได้แก่ พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

(จังหวัดจันทบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาสารคาม) ภาคเหนือ (เชียงราย) และ

ภาคตะวันตก (ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค. 63) (ก.พ. - มิ.ย.63) (ก.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค. - ก.ย.63)
13  2. โครงการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหา 503,900 -503,900 - ประชุมเตรียมการ ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูล จัดกิจกรรม จัดท าข้อเสนอทาง

การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม คืนเงินงบประมาณ ระหว่างส านักงาน พรบ.กองทุนยุติธรรม ทางวิชาการเก่ียวกับ การสัมมนาวิชาการ นโยบายและแก้ไข

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  พ.ศ. 2558 สม 0002/1004 กับกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.2558 ในประเด็น พรบ.กองทุนยุติธรรม กฎหมายในการเข้าถึง

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.) สถาบันการศึกษา ปัญหาทางกฎหมาย  พ.ศ.2558 ในประเด็น กองทุนยุติธรรมของ

รหัสกิจกรรม 62M2-21102 ในพ้ืนท่ี และการบังคับใช้ ปัญหาทางกฎหมาย ประชาชนในพ้ืนท่ี

ภาคประชาสังคม กฎหมาย และการบังคับใช้

หารือและออกแบบ กฎหมาย

กิจกรรมการสัมมนา

วิชาการ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - -
1.มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน 

  กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด
2.ได้เอกสารข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง 

  กองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก 
  ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
  ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบ สอบถามท้ังหมด
3.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ
  มีสรุปผลการด าเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

ตามมติท่ีประชุม กสม. บริหาร คร้ังท่ี 29/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย. 2563

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ยกเลิกโครงการ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.63) (มิ.ย - ก.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63)

14 3. โครงการ "การจัดท ารายงานสถานการณ์ ปัญหา 1,197,840 -1,197,840 - แต่งต้ัง จัดการประชุม ลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล การประชุม รายงานผลโครงการ

 และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการ คืนเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ สถานการณ์ ปัญหา เชิงปฏิบัติการจัดท า ต่อผู้บังคับบัญชา/

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สม 0002/1004 คณะท างาน คณะท างาน และผลกระทบ รายงานข้อเสนอแนะ กสม.

(Eastern Economic Corridor: EEC) ท่ีเก่ียวข้อง จากโครงการพัฒนา ในการส่งเสริมและ

และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง ระเบียเศรษฐกิจ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน"  ภาคตะวันออก  หรือการสัมมนารับฟัง

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กพค.) ความคิดเห็นในส่วน

รหัสกิจกรรม 62M2-21103 ท่ีเก่ียวข้อง

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - -
มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และข้อเสนอแนะใน

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 1 ฉบับ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

รายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และข้อเสนอแนะ

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตามมติท่ีประชุม กสม. บริหาร คร้ังท่ี 29/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย. 2563
ยกเลิกโครงการ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

ล าดับ

ท่ี

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง "การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดท าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

(Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมท้ังรายการตรวจสอบ (Checklist) ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจน้ าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง”

มีเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ กสม . จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (กลยุทธ์ท่ี 2.3) และยุทธศาสตร์ท่ี 3 (กลยุทธ์ท่ี 3.2) 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถ่ิน เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน เพ่ือการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



18

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ม.ค.63) (ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (พ.ค.-ก.ย.63) (ก.ย.63)

15 1. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก 910,900 -908,900 2,000 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม

ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คืนเงินงบประมาณ เพ่ือทราบก าหนดการ งบประมาณและ ด้านสารัตถะ/ท่าที บทบาทเพ่ือแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

(Global Alliance of National Human Rights สม 0002/1004 ท่ีแน่นอน ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม ท่ีเป็นประโยชน์

Institutions : GANHRI) technology ต่างๆ การประชุม ในท่ีประชุม

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กรป.1)

รหัสกิจกรรม 63M2-21301

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาท - - P P P P P

ต่อท่ีประชุมตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ GANHRI แจ้งเล่ือน เน่ืองจากไม่มี

*(ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการ การประชุมออกไป การประชุม จึงไม่

เน่ืองจาก GANHRI เล่ือนการประชุม) ไม่มีก าหนดเน่ืองจาก สามารถจัดท ารายงาน

การแพร่ระบาดของ สรุปผลการประชุม

โรคโควิด 19 และข้อเสนอแนะ ท้ังน้ี

ได้มีการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการด าเนินการ

เป็นการจัดท าเอกสาร

คู๋มือเสริมสร้างความ

เข้าใจ

จัดท าเอกสารคู่มือเสริมสร้าง

ความเข้าใจ เร่ืองการด าเนินงานของ

กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร

ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (GANHRI) เพ่ือเป็นประโยชน์

ระหว่างประเทศของ กสม.

ต่อการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านบริหาร คร้ังท่ี 30/2563

ดังกล่าวในคราวประชุม กสม.

กสม. ได้ให้ความเห็นชอบร่างคู่มือ

วันอังคารท่ี 29 ก.ย. 2563

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

กลยุทธ์ท่ี 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ล าดับ

ท่ี

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

16 2. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 952,400 -802,525 149,874.59 ประสานงานผู้จัด เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ เข้าร่วมและแสดง จัดท าสรุปผลประชุม

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

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ) -779,500 ท่ีแน่นอน ประเด็น logistics/ และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม ท่ีเป็นประโยชน์

รหัสกิจกรรม 63M2-21302 งบประมาณ 779,500 บาท technology ต่างๆ การประชุม ในท่ีประชุม

รหัสกิจกรรม 62M2-21302 งบประมาณ 172,900 บาท

2.1 การเข้าร่วมประชุมประจ าปีของกรอบความร่วมมือสถาบัน (ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)

สิทธิมนุยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific P P P P P

Forum of National Human Rights Institutions: APF)

คร้ังท่ี 25 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (ประเภท ข.)

(การประชุมผ่านระบบทางไกล)

(ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)
2.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง Senior Executive P

Officer: SEO ของ APF คร้ังท่ี 8 ต่อจากการประชุมประจ าปี

APF คร้ังท่ี 25

คืนเงินงบประมาณ (พ.ย.62) (ธ.ค.62) (ม.ค.63) (ก.พ.63) (มี.ค.63)
2.3 การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมิน 172,900 -23,025.41 149,874.59 P P P P P

สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี2563

ระหว่างวันท่ี 19-23 ม.ค. 63 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ท าให้

การประชุมจัดข้ึนใน

รูปแบบการประชุมออนไลน์

จัดเตรียมห้องประชุม

ส าหรับการประชุม

ประจ าปี APF คร้ังท่ี 25 

ในรูปแบบเสมือนจริง

คณะผู้แทนเข้าร่วมการ

ประชุมประจ าปี ในรูปแบบ

การประชุมเสมือนจริงผ่าน

โปรแกรม Zoom ณ ห้อง

ประชุม 603 ส านักงาน กสม.

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

เน่ืองจากไม่มีการประชุม จึงไม่สามารถจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะได้ ท้ังน้ี ได้รับการประสานจาก

 APF ว่าก าลังพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมดันระหว่างสมาชิก SEO ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือร่วมกันพูดคุยแลกเปล่ียน

ข้อมูลในช่วงระหว่างท่ียังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมแบบ face to face ได้

เสนอประเด็นส าคัญจากการ

ประชุมแก่คณะท างานเพ่ือ

ประกอบการเตรียมการตอบข้อ

ซักถาม SCA

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

17 3. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 1,649,900 -1,356,644.55 293,255.45 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

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ) การจัดการท่ีเก่ียวกับ เลขาธิการ กสม.

63M2-21303 การเดินทางของ

 คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม

3.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจ าปี คร้ังท่ี 16 (ก.ย.62) (ก.ย-ต.ค.62) (ก.ย-ต.ค.62) (ต.ค.62) (ต.ค.-พ.ย.62)

ระหว่างวันท่ี 20-25 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ P P P P P

ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ประเภท ก.)

3.2 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจ าปี คร้ังท่ี 17 (ส.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63) (ก.ย.63) (ก.ย.63)
ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ P

อินโดนีเซีย (ประเภท ก.)

3.3 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ี TWG ของกรอบ (ก.พ.-เม.ย.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63)
ความร่วมมือ SEANF P P P P P

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

    ณ ห้องเสวนา ช้ัน 6 ส านักงาน กสม.

    คร้ังท่ี 2 ประชุมทางไกล ระหว่างวันท่ี 25-27 ส.ค. 63 (มิ.ย.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.63) (ก.ค.63) (ก.ค.63)
    ณ ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 ส านักงาน กสม. P P P P P

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลดช่ือโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ท่ี

คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย

 ประธาน กสม./ผอ.สรป./ผอ.

สคส./เจ้าหน้าท่ี สรป.เข้าร่วม

การประชุม ระหว่างวันท่ี 

20-25 ต.ค. 62 ณ กรุงดิลี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

น าเสนอรายงานสรุปผลการ

ประชม ต่อเลขาธิการ กสม.

และกสม. ในคราวประชุม กสม.

 ด้านบริหาร คร้ังท่ี 29/2562 

เม่ือวันอังคารท่ี 24 ธ.ค. 62

คณะผู้แทน กสม. เข้าร่วมประชุม

และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

ประเด็นการป้องกันการทรมาน

และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

น าเสนอรายงานสรุปผลการประชม

 ต่อเลขาธิการ กสม.และกสม. ใน

คราวประชุม กสม. ด้านบริหาร 

คร้ังท่ี 18/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 2

 มิ.ย. 63

ได้รับการประสานจากผู้จัดการประชุมดังกล่าว ว่าจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2563

 (ส านักงาน กสม.ได้เข้าร่วมการประชุมแบบทางไกล ระหว่างวันท่ี 24-26 พ.ย. 2563 และน าเสนอรายงานสรุปผล

ต่อกสม. และเลขาธิการ กสม. ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังท่ี 41/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 15 ธ.ค. 63 )

คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย 

ประธาน กสม./ผอ.สรป./ผอ.

สคส./เจ้าหน้าท่ี สรป.เข้าร่วมการ

ประชุม

น าเสนอรายงานสรุปผลการประชม

 ต่อเลขาธิการ กสม.และอยู่

ระหว่างน าเสนอ กสม. ต่อท่ี

ประชุม กสม. ด้านบริหาร

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

3.4 การเข้าร่วมประชุมท่ีจัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือ ประสานงานผู้จัด เตรียมการด้านสารัตถะ คณะผู้แทนเข้าร่วม

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพ่ือทราบก าหนดการ และเอกสารประกอบ การประชุมและแสดง

เฉียงใต้ (SEANF) ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) ตามท่ี ท่ีแน่นอน การประชุม บทบาท มีส่วนร่วม

เจ้าภาพของการประชุมก าหนด ณสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใรท่ีประชุม

และ/หรือประเทศมาเลเซีย

(พ.ค.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.63)
    คร้ังท่ี 1 ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 P

(ก.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63)
    คร้ังท่ี 2 ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 P

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดท ารายงานสรุปผลการ

ประชุมเสนอต่อประธาน 

กสม.หรือ กสม. หรือ

เลขาธิการ กสม.

ขออนุมัติองค์ประกอบ

คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วมการ

ประชุม/งบประมาณและ

การจัดการท่ีเก่ียวกับการ

เดินทางของคณะผู้แทนท่ี

เข้าร่วม

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีได้ระบาดไปท่ัวโลก จึงส่งผลให้ไม่มีการประชุม

ตามกรอบความร่วมมือฯ

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีได้ระบาดไปท่ัวโลก จึงส่งผลให้ไม่มีการประชุม

ตามกรอบความร่วมมือฯ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ต.ค. 62) (พ.ย. 62) (พ.ย. 62) (ธ.ค. 62) (ม.ค. 63)

18 4. แผนงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย 148,500 -66,120 82,379.61 รวบรวมข้อมูลและ มีเอกสารเตรียมการ เข้าร่วมการประชุม จัดท าสรุป ขับเคล่ือนผล

การคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน จัดท าเอกสาร ในการเข้าร่วม ผลการประชุม การประชุมไปยัง

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.) ประกอบการประชุม การประชุมโดยหารือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

63M2-21304 กับหน่วยงาน

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

มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทต่อท่ีประชุม คร้ัง 1
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันท่ี 12-14 พ.ย.

 2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

19 5. แผนงานในกรอบความร่วมมือทาง 381,256 277,799.98-     103,456.02 ประสานงานผู้จัด ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ คณะผู้แทนเข้าร่วม จัดท ารายงานสรุป

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมาธิการของ เพ่ือทราบก าหนดการ คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม ด้านสารัตถะและ การประชุมและแสดง ผลการประชุม

รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ท่ีแน่นอน การประชุม/ เอกสารประกอบ บทบาท มีส่วนร่วม เสนอต่อประธาน กสม.

กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย งบประมาณและ การประชุม ใรท่ีประชุม หรือ กสม. หรือ

ตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการท่ีเก่ียวกับ เลขาธิการ กสม.

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ) การเดินทางของ

62M2-21305 คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วม

การประชุมความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจัดโดย (ต.ค.-พ.ย.62) (ต.ค.-พ.ย.62) (ต.ค.-พ.ย.62) (พ.ย.62) (ธ.ค.62-พ.ค.63)
คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

(AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

     - คร้ังท่ี 1 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการท าให้ ผู้จัดประชุมสนับสนุน P P P P

สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประชาคมอาเซียน (ตามข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

อาเซียน ระหว่างวันท่ี 11-12 พ.ย.62) ณ กรุงจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 1 คน

* หมายเหตุ ภายใต้แผนงานในกรอบความร่วมฯ (AICHR) มีการประชุมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 จ านวน 3 คร้ัง ในการประชุมคร้ังท่ี 1 การประชุมหารือฯ ระหว่างวันท่ี 11-12 พ.ย. 62 

ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการประชุมต่อเลขาธิการ กสม.ตามหนังสือ สรป. ท่ี สม 0007/569 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 63 จึงไม่นับเป็นโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

น าเสนอรายงานสรุปผล

การประชุมต่อเสขาธิการ 

กสม. ตามหนังสือ สรป. ท่ี

 สม 0007/569 

ลงวันท่ี 14 ต.ค. 63

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

เจ้าหน้าท่ี สรป. เข้าร่วม

ประชุม ระหว่างวันท่ี 10-12 

พ.ย. 62 ณ กรุงจาการ์ตา

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

(ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)
     - คร้ังท่ี 2 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพ 66,798.12 P P P P P

ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร

ในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน หรือ

AICHR Consultation on Freedom of Opinion,Expression

and Information in ASEAN ระหว่างวันท่ี 7-10 ธ.ค.62

ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

    - คร้ังท่ี 3 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติ 36,657.90 (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62-มี.ค.63)
ตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนท่ีเก่ียวกับ P P P P P

เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเช่ือ (Freedom of

Religion and Believe - FoRB) ระหว่างวันท่ี 11-13 ธ.ค.62

ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ท่ี

ประธาน กสม. และ

เจ้าหน้าท่ี สรป. เข้าร่วม

ประชุม ระหว่างวันท่ี 

6-10 ธ.ค. 62 ณ เมือง 

Nusa Dua เกาะบาหลี

น าเสนอรายงานสรุปผล

การประชุมต่อเลขาธิการ 

กสม. และกสม. ในคราว

การประชุม กสม. ด้าน

บริหาร คร้ังท่ี 8/2563 

เม่ือวันอังคาร ท่ี 18 ก.พ. 

63

เจ้าหน้าท่ี สรป. และ

เจ้าหน้าท่ี สคส. เข้าร่วม

ประชุม ระหว่างวันท่ี 

10-13 ธ.ค. 62 ณ เมือง 

Nusa Dua เกาะบาหลี

น าเสนอรายงานสรุปผล

การประชุมต่อเสขาธิการ 

กสม. ตามหนังสือ สรป. ท่ี

 สม 0007/199 ลงวันท่ี 

31 มี.ค. 63

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท)

20 6. โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการของ SEANF 460,000 - -

เพ่ือการขับเคล่ือนหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา

ดูงานในประเทศไทย 

รหัสกิจกรรม 63M2-21306

(ส ำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

- - -

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ผลลัพธ์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

-

ล าดับ

ท่ี

ผลการด าเนินงาน

ขอยกเลิกโครงการ
(ตามมติ ท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ค. 2563

และหนังสือขออนุมัติคืนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ สม0002/630 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2563)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ม.ค.-ก.พ.63) (มี.ค.63) (เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)

21 1. โครงการจัดท า "วารสารกฎหมาย 600,000 -363,500 231,500 ก าหนดแผน สรุปผลการประชุม/ จัดประชุม/อนุมัติ จัดประชุม/จัดส่ง เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของ

 สิทธิมนุษยชน" การด าเนินงาน/ สัมมนา สรุป การจ้าง (ฉบับท่ี 1) วารสารฉบับสมบูรณ์ เช้ือไวรัสโควิด-19 คณะท างาน

รหัสกิจกรรม 62M1-11102 ประสานผู้สนใจเขียน ข้อเสนอแนะของ กสม. ให้ผู้เขียนบทความและ จัดท าวารสารจึงรวบรวมบทความ

(ส ำนักกฎหมำย กลุ่มงำนนิติกำร) บทความเพ่ือเขียน และสรุปงานวิจัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้าง

และแก้ไข (ฉบับท่ี 1) ท่ีน่าสนใจ/ตรวจสอบ และประสานการน า จัดพิมพ์ล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง

การส่งบทความ งานสารฉบับสมบูรณ์ ขอขยายเวลาด าเนินการออกไป 

เน้ือหา (ฉบับท่ี 1) ลงเว็บไซต์ส านักงาน 26 วัน จึงท าการน าวารสาร

กสม. (ฉบับท่ี2) ฉบับสมบูรณ์ลงเว็บไซต์ล่าช้า

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ฉบับสมบูรณ์ ฉบับ 2 P P P P P

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ด าเนินการจัดพิมพ์

วารสาร/จัดส่งวารสาร

ฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เขียน

บทความและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องและประสานการ

น าวารสารฉบับสมบูรณ์ลง

เว็บไซต์ส านักงาน กสม.

(ฉบับท่ี1)/ก าหนด

แผนการด าเนินงาน/

ประสานผู้สนใจเขียน

บทความ เพ่ือเขียนและ

แก้ไข (ฉบับท่ี2)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-

Knowledge/Documents/law-nhrc.aspx

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ล าดับ

ท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

เผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์ส านักงาน

   (สม 0002/630  ปรับ

แผน COVID-19 มติ

กสม. 17/2563)

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่ือสารเก่ียวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กลยุทธ์ท่ี 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ สิทธิมนุษยชนท่ีครอบคลุมเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย
                   และกระบวนการท่ีหลากหลายและเหมาะสม

รวมท้ังผลงานส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค.63) (ม.ค.63) (ม.ค.-มิ.ย.63)* (ก.ค.-ส.ค.63)* (ก.ย.63)
22 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี 573,000 - 489,037 จัดท าแผน เสนอโครงการต่อ ด าเนินโครงการ จัดท ารายงานสรุป เสนอ ปัญหาภายนอก

จังหวัดชายแดนใต้ คงเหลือ การปฏิบัติงานและ เลขาธิการ กสม. ฝึกอบรม ผลการด าเนิน ผลการด าเนินงาน
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 85,083 การเบิกจ่าย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ จ านวน 2 รุ่น โครงการ ต่อ กสม.

เก่ีบวกับสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้) งบประมาณ โครงการ 1.ระดับผู้บังคับบัญชา

(ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) (ม.ค.63)

รหัสกิจกรรม 63S1-10101 2.ระดับผู้ปฏิบัติ

(มิ.ย.63)*

1.อบรมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคง ระดับผู้บังคับบัญชา

จ านวน 30 คน

2.อบรมเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายความม่ันคง ระดับผู้ปฏิบัติ

จ านวน 70 คน

ปัญหาภายใน

ข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนัก ร้อยละ 75 P P P P P

ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

*หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากหลายปัจจัยท่ีมีอาจมีการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากเหตุสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด 19 ในช่วงเดือน ก.พ. - มิ.ย.

 63 ท าให้การด าเนินการจัด

เตรียมการอบรมเจ้าหน้าท่ีผ็

ปฏิบัติงนรอบ 2 มีความขลุกขลัก

เน่ืองจากต้องจัดการอบรมให้แล้ว

เสร็จก่อนเดือน ก.ย. 63 ท าให้มี

ปัญหาในการจัดการท้ังเร่ืองประสาน

หน่วยงานผู้เข้าร่วมอบรมรวมตลอก

ท้ังการติดต่อประสานงานกับวิทยากร

ผู้ด าเนินการอบรมท้ังจากภายในและ

วิทยากรจากภายนอก

การส่ือสารระหว่างส่วนงานท่ี

เก่ียวข้องยังคงคลาดเคล่ือนใน

ข้อมูลท่ีถูกต้อง การวางแผนงานยัง

ขาดความชัดเจนในข้อมูล

ควรมีการเตรียมการท่ีดีควรวางรอบ

ระยะเวลาการด าเนินการร่วมกันให้

แน่นอน ลดข้ันตอนในการส่ือสาร

เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและความมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมาก

ย่ิงข้ึน

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความรู้ ความเข้าใจและ

มีความตระหนักในการเคารพ

สิทธิมนุษยชน  ร้อยละ 78

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



28

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ธ.ค. 62) (ธ.ค. 62) (ม.ค. 63) (ม.ค. 63) (ก.พ. 63)

23 3. โครงการขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนศึกษา 208,420 - 208,420 ก าหนดแผนงาน จัดท าโครงการ จัดเตรียม    ด าเนินการ สรุปผล

ในสังคมไทย และเสนอขอ ความพร้อมใน จัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ เร่ือง "การเผยแพร่ อนุมัติโครงการ การด าเนิน และประเมินผล

และการขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนศึกษา กิจกรรม การจัดกิจกรรม

(Human Rights Education) ในสังคมไทย"

(เปิดตัวหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายและคู่มือการจัด

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน)

รหัสกิจกรรม 62M1-11101

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กกส.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ระดับ 5 ระดับ P P P P P

(5 ระดับ)

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

จัดสัมมนา เม่ือวันท่ี 

13 ม.ค. 2563 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มีสรุปผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมเสนอต่อเลขาธิการ กสม. และ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักงาน กสม.

http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/State

ments-Press-Releases-Open-Letters/Press

-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการ

จัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx


29

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (ก.ย.62) (ต.ค.62) (ธ.ค.62) (ก.พ.63) (ม.ค.63)

24 4. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 2,113,800 -39,810 2,073,990 ก าหนดแผนงาน จัดท าโครงการและ จัดเตรียมความพร้อม ด าเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 เสนอขออนุมัติ ในการด าเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมและ

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.) โครงการ ประเมินผล

รหัสกิจกรรม 62M1-80508 การจัดกิจกรรม

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

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า คน 400

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์

ราชการ และคอนเวน

ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

400

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

       (คืนเงิน      

สม 0002/707  

วันท่ี 9 ก.ค. 63)

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



30

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (มิ.ย.62) (ก.ค.62) (ส.ค.62) (ก.ย.62) (ก.พ.63)

25 5. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงาน 398,000 -3,000 395,000 เสนอต้ังคณะท างาน ก าหนดเน้ือหา จัดเตรียมความพร้อม ด าเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง ในการด าเนินงาน ในการด าเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมและ

สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 ประเมินผล

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) การจัดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 63M1-80507

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

มีผู้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสิทธิท้ัง 7 ด้าน ด้าน 7

(สิทธิทางเศรษฐกิจฯ,พลเมือง,เด็ก,การทรมาน

เลือกปฏิบัติทางเพศ,เลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์ุ,

คนพิการหรือสูงวัย)

และการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย

ไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอช่ือ)

ผลการคัดเลือกได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน

       (คืนเงิน      

สม 0002/707  

วันท่ี 9 ก.ค. 63)

มีผู้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 7 ราย

(ด้านท่ี ๖ การต่อต้านการทรมาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



31

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (พ.ค. 63) (มิ.ย.63) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ส.ค. 63)

26 6. โครงการเสริมสร้างความตระหนัก 4,900,000 - 4,880,000    ศึกษาข้อมูลเพ่ือ จัดท าแผนงาน จัดท าโครงการ จัดท า TOR จัดจ้าง ด าเนินการ

ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง คงเหลือ เตรียมด าเนินการ กระบวนการ

(Human Rights Executive Program) 20,000 โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

รหัสกิจกรรม 63M1-11103

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

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ระดับ 5 ระดับ

(5 ระดับ)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

อยู่ในระดับท่ี 5 กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



32

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (พ.ค. 63) (มิ.ย.63) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63)

27 7. โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน 300,000 - 291,500 ศึกษาข้อมูลเพ่ือ จัดท าแผนงาน จัดท าโครงการและ จัดท า TOR จัดจ้าง ด าเนินการ

ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา คงเหลือ เตรียมด าเนินการ เสนอขออนุมัติ กระบวนการ

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) 8,500 โครงการ โครงการ จัดซ้ือจัดจ้าง

รหัสกิจกรรม 62M1-11104

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

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ระดับ 5 ระดับ

(5 ระดับ)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

อยู่ในระดับท่ี 5 กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

สามารถด าเนินการจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ ได้ในเดือนกันยายน 2563 จึงขอก่อหน้ีผูกพันงบประมาณ ตามใบส่ังจ้าง 

เลขท่ี 99/2563 ลงวันท่ี 15 ก.ย. 2563

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



33

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (พ.ค. 63) (มิ.ย.63) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63)

28  8. โครงการพัฒนาและจัดท าคู่มือวิทยากร 500,000 -500,000 - จัดท าแผน ด าเนินการประชุม เสนอโครงการต่อ ด าเนินการจัดท าคู่มือ จัดท าสรุป

กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การปฏิบัติงาน หารือเพ่ือรวบรวม เลขาธิการ กสม. วิทยากรกระบวนการ ผลการด าเนินงาน

รหัสกิจกรรม 62M1-11105 ข้อมูลจากทุกฝ่าย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ด้านสิทธิมนุษยชน ต่อผู้บริหารและ กสม.

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.) ท่ีเก่ียวข้อง โครงการและ

งบประมาณ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ฉบับ 1 P P P P P

   -200,000    

(สม 0002/1004 

วันท่ี 25 ก.ย. 63)

   -300,000    

(สม 0002/707  

วันท่ี 9 ก.ค. 63)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

มีคู่มือวิทยากรกระบวนการด้าน

สิทธิมนุษยชนเพ่ือเผยแพร่

ผลลัพธ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

http://docs.nhrc.or.th/uploads/407

26-01-lecturer.pdf
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (พ.ค. 63) (มิ.ย.63) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63)

29  9. โครงการพัฒนาและจัดท าแนวทางการเรียนรู้ 700,000 -700,000 - รวบรวมข้อมูล จัดท า เสนอโครงการ ด าเนินการตามแผน รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับระดับอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวข้อง แผนการปฏิบัติงาน ต่อเลขาธิการ กสม. เตรียมการจัดท า

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แนวทางและ

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) โครงการ ข้อเสนอแนะฯ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
รวบรวมข้อมูลวิชาการ/แนวทางการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ระดับ ระดับท่ี 5 P P P P P

ศึกษาส าหรับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดระดับความส าเร็จ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

       (คืนเงิน      

สม 0002/707  

วันท่ี 9 ก.ค. 63)

   ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า

ข้อเสนอแนวทางการเรียนรู้ฯ สามารถใช้

เป็นข้อมูลทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน

ศึกษาซ่ึงสามารถใช้เป็นประโยชน์

ประกอบการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้

สิทธิมนุษยชนศึกษาหรับระดับอุดมศึกษา 

และจะด าเนินการผลิต/จัดพิมพ์ เผยแพร่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

30 10. โครงการขับเคล่ือนภารกิจด้านการส่งเสริม 6,806,750 6,454,625.09 วางแผน รวบรวม เสนอโครงการต่อ เตรียมการ ด าเนินการ จัดท ารายงานสรุปผล

การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ คงเหลือ ข้อมูลและจัดท า เลขาธิการ กสม. จัดโครงการ จัดโครงการ การจัดโครงการฯ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 2,246,664.91       โครงการฯ และ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เสนอต่อเลขาธิการ 

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) รายละเอียดกิจกรรม โครงการฯ กสม.

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ (5ระดับ) ระดับ 5
คือ มีการสรุปผลการด าเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ัน

กิจกรรมท่ี 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร (พ.ย.62) (ธ.ค.62) (ม.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.63)
กระบวนการ (Training of Trainers) 768,985.09        P P P P P

ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือน าคู่มือการจัด

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้

กิจกรรมท่ี 2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้าง (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ย. 63)
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human 5,685,640.00     P P P P P

Rights) มติท่ีประชุม กสม.

ด้านบริหาร คร้ังท่ี 29/2562

วันอังคารท่ี 17 ธ.ค. 62

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

พร้อมท้ังสรุปผลการด าเนินงานและ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

มีการด าเนินเนินโครงการแล้วเสร็จ

จัดพิธีเม่ือวันจันทร์ท่ี 21 ก.ย.

 63 ณ ห้องวายุภักษ์  โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์

ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม.

มีการจัดอบรมให้แก่ครู อาจารย์ในภาคเหนือ ภาคใต้ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคตะวันตกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน 

287 คน
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (มิ.ย.) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63)
31 11. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้งบประมาณ - - จัดท าแผนปฏิบัติงาน เสนอโครงการต่อ เตรียมเคร่ืองมือ รวบรวมและวิเคราะห์ จัดท าสรุปผลการศึกษา

เลขาธิการ กสม. ส าหรับศึกษาข้อมูล ข้อมูล แนวทางการส่งเสริม

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และคัดเลือกกลุ่ม สิทธิมนุษยชน
โครงการเพ่ิมใหม่มติท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 19 พ.ค. 63 โครงการ เป้าหมาย

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

P P P P P

มีแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แนวทาง 1 ได้จัดท าสรุปผลการศึกษาแนวทางการ

ส่งเสริมสิทธิมนายชน

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (มิ.ย.) (ก.ค. 63) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63)
32 ไม่ใช้งบประมาณ - - แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติโครงการ ด าเนินตามแผน จัดท าหลักสูตร

ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติการในโครงการ สิทธิมนุษยชนศึกษา
Education E – Learning Course) ผ่านระบบ
(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน) อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการเพ่ิมใหม่มติท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 19 พ.ค. 63 (Human Rights 

Education  
E-Learning Course)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา P P P P P

มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบ หลักสูตร/ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Rights Education E-Learning 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ Course) และสามารถน าหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านระบบ ไปปรับประยุกต์ใช้กับการอบรมบุคลากร

อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้จริง ส านักงาน กสม. ได้

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

12. โครงการจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Human Rights
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค.-ก.พ 63) (ก.พ.-มี.ค.) (ส.ค. 63) (ก.ย. 63) (ก.ย. 63)
33 1. โครงการจัดเวทีและลงพ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็น 96,000 - 35,268        จัดท าแผน ก าหนดประเด็น จัดกิจกรรมรับฟัง จัดท าเอกสารประมวล จัดท ากิจกรรม

และข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพ่ือประกอบ การด าเนินการจัดท า ค าถามเพ่ือขอข้อมูล ข้อมูลและความเห็น ข้อมูลหรือความเห็น ประเมินผลการจัด

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ รายงานผลการประเมิน และความเห็นเพ่ิมเติม (จัดเวที/ประชุมย่อย ท่ีได้จากกิจกรรมรับฟัง กิจกรรมรับฟังข้อมูล

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 สถานการณ์ จากภาคประชาชน ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ ฯลฯ) ข้อมูลหรือความเห็น หรือความเห็น 

(ส ำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน) ด้านสิทธิมนุษยชน NGO หน่วยงานรัฐ จ าแนกตามประเด็น ต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าควร (Wrap up) 

ของประเทศไทย จ าแนกตามประเด็น หรือหัวข้อสิทธิฯ น ามาใช้ประกอบการ เพ่ือการพัฒนา

ประจ าปี 2563 หรือกลุ่มประเด็น จัดท ารายงานผล การด าเนินการ

รายประเด็น การประเมิน ในรอบถัดไป

สิทธิมนุษยชนหรือ สถานการณ์ฯ

กลุ่มประเด็น

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

มีสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ มีสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและ กสม.ด้านบริหาร คร้ังท่ี ด าเนินการก าหนด ด าเนินการจัดเตรียมการ ขออนุมัติการเดินทางไป ด าเนินการจัดท าข้อมูล/

สิทธิมนุษยชนเสนอผู้บริหารส านักงาน กสม. ข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 9/2563 เม่ือวันอังคารท่ี ประเด็นค าถามเพ่ือขอ จัดกิจกรรมรับฟังข้อมูล ราชการเพ่ือจัดประชุม ความเห้นจากการจัด

เสนอผู้บริหารส านักงาน กสม. 25 ก.พ.63 มีมติรับทราบ ข้อมูลและความเห็น และความเห้น (จัดเวที/ รับฟังความคิดเห็นและ กิจกรรมประเมินผล

ตามบันทึกท่ี สม 0005/331 และเห็นชอบแผน เพ่ิมเติมจากภาคประชาน ประชุมกลุ่มย่อย ลงพ้ืนท่ี ข้อมูลสถานการณ์สิทธิ การรับฟังความคิดเห็น

ลงวันท่ี 18 ก.ย. 63 การด าเนินการจัดท า NGO หน่วยงานรัฐ สัมภาษณ์ ฯลฯ) จ าแนก มนุษยชนในจังหวัด (Wrap up) เพ่ือการ

รายงานผลการประเมินฯ จ าแนกตามประเด็น ตามประเด็นหรือหัวข้อ ชายแดนภาคใต้ ปี 2563 พัฒนาการด าเนินการ

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือกลุ่มประเด็น สิทธิฯ ณ จ.ปัตตานี ระหว่าง ในรอบถัดไป 

เม่ือวันพุธท่ี 26 ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว วันท่ี 2-3 ก.ย.63

(อ้างถึง หนังสือ ท่ี สม

0005/277 ลงวันท่ี

30 ส.ค. 63)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และช้ีแจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
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กลยุทธ์ท่ี 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63)
34 1. โครงการจ้างออกแบบหอจดหมายเหตุ – ด าเนินการศึกษา ติดต่อประสาน ขออนุมัติในหลักการ ด าเนินการจัดท าร่าง ด าเนินการตาม

สิทธิมนุษยชน (รอการจัดสรร แนวทาง และตัวอย่าง งานริษัทต่าง ๆ เพ่ือ โครงการต่อเลขาธิการ ขอบเขตของงาน และ กระบวนการจัดจ้าง

(ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน) งบประมาณเพ่ิมเติม จากหอจดหมายเหตุ น าเสนอแนวคิดและ กสม.เพ่ือพิจารณา เสนอเลขาธิการฯ ตามระเบียบพัสดุและ

รหัสกิจกรรม 62M1-11301 ของบ 1,000,000 บาท หากมีงบประมาณ หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ รูปแบบด าเนินงาน อนุมัติ อนุมัติ ท าสัญญาจ้าง

คงเหลือ) ใช้ในการออกแบบ

หอจดหมายเหตุ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:

มีแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนจ านวน 1 ฉบับ 

ท่ีสามารถน าไปด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีได้

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ:

มีการออกแบบหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนท้ังในส่วน

จัดแสดงและห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุของเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเป็นไปตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและ

เป็นไปตามมาตราฐานสากล

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ล าดับ

ท่ี

-

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

เน่ืองจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจึงไม่สามารถด าเนินการได้
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5
(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)

35 1. โครงการจัดท ารายงานประมวลผลข้อเสนอแนะ 130,000 130,000-         - ศึกษารายงานผล จัดท าร่างรายงาน จัดท ารูปเล่มรายงาน

มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ส่งคืนเงิน การตรวจสอบ/ ประมวลผล ประมวลผลฯ โดย

กฎ ระเบียบ หรือค าส่ังใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ข้อเสนอแนะวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะมาตรการ ก าหนดขอบเขต

หลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ และสังเคราะห์เน้ือหา หรือแนวทางในการ สัญญาจ้างและจัดจ้าง

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ี 3 ส าหรับจัดท ารายงาน แก้ไขปรับปรุง ผู้รับจ้างพิมพ์รายงาน

(ส ำนักกฎหมำย กลุ่มงำนเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย2) ประมวลผล กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประมวลผลข้อเสนอแนะ

62M1-11401 ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือค าส่ังใด ๆ ของ มาตรการหรือแนวทาง

หรือแนวทางในการ กสม. ชุดท่ี 3 ในการแก้ไขปรับปรุง

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

กฎ ระเบียบ หรือ หรือค าส่ังใดๆ ของ กสม.

ค าส่ังใดๆ ของ กสม. ชุดท่ี 3 และเผยแพร่

ชุดท่ี 3 แก่หน่วยงานและ

ประชาชนผู้สนใจ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
มีรายงานประมวลผลข้อเสนอแนะมาตรการหรือ ฉบับ 1 P P P P P

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือค าส่ังใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ี 3 

รวบรวมข้อมูลท่ี

เก่ียวกับรายงานผลการ

ตรวจสอบ/

ข้อเสนอแนะของ กสม.

 ชุดท่ี 3

กลยุทธ์ท่ี 4.4 : พัฒนาการส่ือสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

อยู่ระหว่างข้ันตอนการน าข้อมูล

ก าหนดและเสนอ

โครงการเพ่ือขอความ

เห็นชอบ/อนุมัติให้

ด าเนินการต่อ กสม.

เผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน กสม.

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.–ส.ค. 63) (ก.ย.63)
36 2. โครงการผลิตส่ือดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 1,700,000 - 1,412,400        วางแผน ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการจัดจ้าง ผลิตส่ือ 1.เผยแพร่ส่ือดิจิทัล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผ่านส่ือออนไลน์   คงเหลือ การด าเนินงาน และจัดจ้าง และผลิตส่ือ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
287,600            ผ่านส่ือออนไลน์ งบประมาณ พ.ศ.2563

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.) 2.สรุปผลโตรงการ ตามมติท่ีประชุม กสม.บริหาร
ออกแบบเน้ือหาและจัดจ้างผลิต Motion Graphic หรือ คร้ังท่ี 14/2563 
วีดิทัศน์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เม่ือวันอังคารท่ี 31 มี.ค. 2563

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เร่ือง 3 P P P P P

จ านวนส่ือดิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีเผยแพร่

สู่สาธารณะชนผ่านส่ือออนไลน์ จ านวน 3 เร่ือง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ประชาชน นิสิต นักศึกษา และเครือข่ายของ กสม.

ได้รับการส่งเสริมความรู้และความตระหนัก

ด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

อยู่ระหว่างข้ันตอนการน าข้อมูล

เผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน กสม.
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.–ส.ค. 63) (ก.ย.63)
37 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายส่ือมวลชน 300,000 คืนเงิน - วางแผน ขออนุมัติโครงการ ด าเนินกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ด้านสิทธิมนุษยชน   งบประมาณ การด าเนินงาน และสรุปผล ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.) สม0002/1004 การด าเนินงาน งบประมาณ พ.ศ.2563

ตามมติท่ีประชุม กสม.บริหาร
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ส่ือข่าว คร้ังท่ี 14/2563 
2. น าผู้ส่ือข่าวลงพ้ืนท่ีท าข่าวและพบปะกับผู้มี เม่ือวันอังคารท่ี 31 มี.ค. 2563
ส่วนได้เสียในประเด็นข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน 2.ปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - -

1. จ านวนผู้ส่ือข่าวท่ีร่วมเป็นเครือข่ายส่ือมวลชน

ด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานฯ

2. จ านวนข่าวด้านสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการเผยแพร่

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

1.ผู้ส่ือข่าวท่ีร่วมเป็นเครือข่ายส่ือมวลชนด้าน

สิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเร่ือง

สิทธิมนุษยชนมากข้ึน

2.เครือข่ายส่ือมวลชนด้านสิทธิมนุษยชนมีการผลิตและ

เผยแพร่ข่าวท่ีส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสู่สังคม

ยกเลิกโครงการ

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

-

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ตามมติท่ีประชุม กสม. บริหาร คร้ังท่ี 29/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย. 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.–ส.ค. 63) (ก.ย.63)
38 4. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ 2,300,000 - 2,140,000    วางแผน ขออนุมัติโครงการ จัดท ารายละเอียด ด าเนินกิจกรรม ด าเนินการผลิต

ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการด าเนินงาน คงเหลือ การด าเนินงาน ขอบเขตงาน จัดจ้าง และสรุปผล

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 160,000            การด าเนินงาน

(ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสอ.)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : - - P P P P P

1. จ านวนรายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและ

ผลการด าเนินงานของ กสม. 

2.จ านวนประชาชนท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชนอันเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ี

และผลการด าเนินงานของ กสม.

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่มีคุณค่าในเชิงประเด็น

ท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักใน

เร่ืองสิทธิมนุษยชนอันสืบเน่ืองจากบทบาทหน้าท่ี

และผลการด าเนินงานของ กสม.

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ด าเนินการจัดจ้างผลิตในรูปแบบข่าว

หรือสกู๊ปข่าวหรือบทสัมภาษณ์หรือ

รายงานพิเศษข่าวประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินงานของ กสม. และประเด็นสิทธิ

มนุษยชนเผยแพร่ในส่ือโทรทัศน์ ส่ือ

หนังสือพิมพ์ และส่ือออนไลน์ ซ่ึงอยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการผลิต

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



44

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ก.พ.-มี.ค.63) (มี.ค.-เม.ย.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
39 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟัง 300,000 จัดสรรเพ่ิม 195,695 ก าหนดแผน จัดท าหนังสือรับฟัง รวบรวมความเห็น จัดประชุม สรุปผลการจัดประชุม

ความคิดเห็นผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 45,000 คงเหลือ การด าเนินงาน ความเห็นเบ้ืองต้น และจัดท าเอกสาร เชิงปฏิบัติการ เชิงปฏิบัติการ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คืนเงิน 49,305 จากส านัก/หน่วย ประกอบการจัด เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับฟัง

ต่อระเบียบและข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 100,000 ภายในส านักงาน โครงการประชุม ความคิดเห็น

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ กสม. เชิงปฏิบัติการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. 2560
(ส ำนักกฎหมำย กลุ่มงำนนิติกร)

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการท างาน ในภารกิจหลักขององค์กร  (Core Business Process Redesign)

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  โดยยึดม่ันคุณธรรมและความโปร่งใส

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



45

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ย.63)
40 1. โครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 460,000 คืนเงิน 18,470 ก าหนดแผน จัดท าร่างหลักเกณฑ์ จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติด าเนิน สรุปและรายงาน

ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเอกสาร 435,000 คงเหลือ การด าเนินงาน ระบบการบริหาร โครงการจัดอบรม โครงการจัดอบรม ผลการด าเนินการ
รหัสกิจกรรม 62M1-81201 6,530 จัดการเอกสาร เพ่ือเสริมสร้าง เพ่ือเสริมสร้าง ตามโครงการ
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป) ความเข้าใจเก่ียวกับ ความเข้าใจเก่ียวกับ ต่อเลขาธิการ กสม.

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
 เอกสาร เอกสาร

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P

มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังทางตรงและทางอ้อม คน 65
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรของส านักงาน กสม. ได้รับการพัฒนาและ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเอกสารของส านักงาน กสม.

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังทางตรง

และทางอ้อม จ านวน 80 คน

และจัดท าสรุปผลโครงการ

ท่ี สม 0001/2233 

เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ

ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



46

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ส.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.63) (ก.ย.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
41 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อ านาจ  60,000 - 29,010 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

 หน้าท่ีของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง” คงเหลือ การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
รหัสกิจกรรม 62M1-81202 30,990 ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัสดุ) งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. (COVID-19) ส่งผลต่อ

การด าเนินโครงการดังกล่าว
 เดิม เร่ิม เม.ย. 63

เป็น เร่ิม ส.ค. 63

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
มีสรุปผลและรายงานตามระดับข้ันความส าเร็จ ระดับ 5 ได้จัดท าสรุปผลและรายงาน P P P P P

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ผลการด าเนินการตามโครงการ จัดฝึกอบรม

เก่ียวกับอ านาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการซ้ือ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. วันท่ี 25 ก.ย. 63

หรือจ้างและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ ตามหนังสือส านักบริหารกลาง
ในการปฏิบัติงานได้ ท่ี สม 0001/2194 

ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ย.63)
42 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 168,000 คืนเงิน - รวบรวมข้อมูลและ จัดท าข้อเสนอโครงการ 1.เสนอขออนุมัติ ด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผลโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 168,000 ความจ าเป็น เพ่ือของบประมาณ โครงการ และรายงานผลการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของส านักงาน ในการจัดท าโครงการ ก าหนดหลักสูตร 2.ติดต่อวิทยากร ด าเนอนการ ไวรัสโคโรน่า 2019
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการ สถานท่ี และจัดเตรียม ตามโครงการ (COVID-19) ส่งผลต่อการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารต่าง ๆ จัดหาสถานท่ีในการด าเนิน
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล) การจัดโครงการดังกล่าว
62M1-81203 ค่อนข้างยาก

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
บุคลากรของส านักงาน กสม. ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ยกเลิกโครงการ
ตามมติท่ีประชุม กสม. บริหาร คร้ังท่ี 29/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 22 ก.ย. 2563

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-เม.ย.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ย.63)
43 4. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังของ 300,000 - 290,000

ทบทวนข้อมูล

กระบวนงาน
รวบรวมข้อมูลกระบวน ด าเนินการจัดจ้าง มีรายงานผลการ มีรายงานผลการจัดท า การจัดท าเวลามาตราฐาน

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คงเหลือ
และเวลาท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติ
งานและเวลาท่ีใช้ใน ท่ีปรึกษา วิเคราะห์กรอบอัตรา แผนอัตราก าลังของ ส าหรับแต่ละงาน มาจาก

(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล) 10,000 งานจริงข้อมูลภาระงาน การปฏิงานจริงข้อมูล ก าลังของส านักงาน กสม. ส านักงาน กสม. ประจ า การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
รหัสกิจกรรม 62M1-81204 ประจ าปีงบประมาณ ภาระงานประจ าปี ภายใน 90 วัน นับถัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ต่อการหาค่าเฉล่ียนในการ

พ.ศ.2562 ของแต่ละ งบประมาณ พ.ศ.2562 จากวันลงนามในสัญญา 2564-2568 ภายใน ท าซ้ าระหว่างงานยากและ
ส านัก/หน่วยและจัดท า ของแต่ละส านัก/หน่วย (งานงวดท่ี 1) และ 180 วัน นับถัดจากวัน งานง่ายและการตกลงกัน
เวลามาตรฐานส าหรับ และค านวณหาค่าภาระ คณะกรรมการตรวจรับ ลงนามในสัญญา ระหว่างหัวหน้างานและ
งานอ านวยการงาน งานเต็มเวลา (Full Time งานจ้างท่ีปรึกษาให้ (งานงวดท่ี 2) และ เพ่ือนร่วมงานส่งผลให้ใช้
สารบรรณและ  Equivalent : FTE) ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจรับ ระยะเวลานานในการเก็บ
งานธุรการ งานจ้างท่ีปรึกษาให้ รวบรวมข้อมูล

ความเห็นชอบ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผน 1 P P P อยู่ระหว่าง

มีแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) การตรวจรับงาน

งวดท่ี 1

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



49

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ย.-ธ.ค.62) (ม.ค.-ก.พ.63) (มี.ค.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
44 5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงาน 728,000 -637,000 66,086 ศึกษาทบทวน และ 1.จัดท าแนวทาง ปรับแก้กรอบ 1.เสนอกรอบโครงสร้าง สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คงเหลือ ประมวลผลการด าเนิน การพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรท่ีปรับแก้แล้ว ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

24,914 การจัดฝึกอบรมบุคลากร ฝึกอบรม เสนอ ฝึกอบรมและด าเนินการ ต่อคณะกรรมการ ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) ใหม่ท่ีผ่านมาและศึกษา เลขาธิการ กสม. ตามความเห็นและ บริหาร ส านักงาน กสม. ต่อเลขาธิการ กสม. ท าให้ต้องปรับเปล่ียนสถานท่ีในการ

รหัสกิจกรรม 62T4-81205 รายละเอียดหลักสูตร 2.เสนอกรอบ ข้อสังเกตของ 2.ขออนุมัติจัดด าเนิน ฝึกอบรมจากเดิมก าหนดจัด 

ฝึกอบรมของหน่วยงาน โครงสร้างหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร โครงการฝึกอบรมและ ณ สถานท่ีของเอกชน เป็นจัดฝึก

ภายนอกท้ังภาครัฐ ฝึกอบรมเข้าสู่ ส านักงาน กสม. ประสานการเตรียมการ อบรม ณ ส านักงาน กสม. และ

และองค์กรอิสระ เพ่ือ วาระการประชุม 3.ด าเนินการจัด ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการฝึกอบรม

เทียบเคียงเน้ือหา คณะกรรมการบริหาร โครงการฝึกอบรม พร้อมท้ังลดหรืองดกิจกรรมบางส่วน

และวิธีการฝึกอบรม ส านักงาน กสม. ท่ีอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

เช่น การศึกษาดูงานกิจกรรมหรือ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย การฝึกอบรมแบบกระบวนการกลุ่ม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P เป็นต้น ส่งผลให้งบประมาณในการ

มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานแล้วเสร็จและสรุปผลรายงาน ระดับ 5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม ตามหนังสือ สบก. ด าเนินโครงการลดลงจากเดิม โดย

ผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. ระหว่างวันท่ี 17-18, ท่ี สม 0001/2175 ได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลงจากเดิม

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 20-21 และ 24-25 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2563 728,000 บาท เป็น 91,000 บาท

บุคลากรใหม่ของส านักงาน กสม. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า ส.ค. 2563

ในหลักการปฏิบัติราชการและสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรใหม่

กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ ท้ังหมด

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนิน

การตามโครงการ ตามหนังสือ สบก. ท่ี

สม 0001/2175 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

ท้ังน้ี มีบุคลากรใหม่ของส านักงาน กสม.

ผลการด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



50

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ม.ค.-ก.พ.63) (มี.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
45 6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ี 1,209,000 คืนเงิน 80,667.83 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

รุ่นท่ี 2 1,111,000 คงเหลือ การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) 17,332.17 ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

62T4-81206 งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. ท าให้ต้องปรับรูปแบบวิธีการด าเนิน

โครงการ จากเดิมด าเนินการด้วยวิธี

การจัดจ้างด าเนินการเป็นด าเนินการ

เอง พร้อมท้ังปรับลดจ านวนระยะ

เวลาการฝึกอบรม โดยจัดฝึกอบรม

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย เฉพาะในส่วนเน้ือหาวิชาหมวด 3

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P ด้านการตรวจสอบการละเมิด

มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานแล้วเสร็จและสรุปผล ระดับ 5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม ตามหนังสือ สบก. ท่ี สิทธิมนุษยชนและหมวด 4

รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. ระหว่างวันท่ี 1,3 และ สม 0001/22332 ภาคปฏิบัติ ส่งผลให้งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 8 ก.ย. 63 ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63 ในการด าเนินโครงการลดลงจากเดิม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ พนักงานเจ้าหน้าท่ี เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลง

ไปปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในฐานะ จ านวน 26 คน งบปรมาณจากเดิม

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ 1,209,000 บาท เป้น 98,000 บาท

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนิน

การตามโครงการ ตามหนังสือ สบก. ท่ี

สม 0001/22332 ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

ท้ังน้ี มีบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



51

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (มี.ค.63) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.63)
46 7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 544,000 - 544,000 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน

การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ
รหัสกิจกรรม 62T4-81207 งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม.

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P

มีบุคลากรของส านักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึก คน 50 ด าเนินการจัดฝึกอบรม ตามหนังสือมูลนิธิวิจัย
อบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ระหว่างวันท่ี 10,13,17, และพัฒนากระบวนการ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 20 และ 24 ก.ค. 63 ยุติธรรมทางปกครอง

บุคลากรของส านักงาน กสม. ได้รับการพัฒนาและ ท่ี ว.พ.ปค. 04/189
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายปกครองท่ีจ าเป็นต่อ ลงวันท่ี 13 ส.ค. 63
การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

 

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมจ านวน 79 คน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



52

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.63)
47 8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายกับ 76,000 คืนเงิน 12,000 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

การคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ -64,000 การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

62T4-81208 งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. ท าให้ต้องปรับรูปแบบวิธีการ

ฝึกอบรม จากเดิมฝึกอบรมระบบ

ห้องเรียน ณ สถานท่ีเอกชน

เปล่ียนเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ

สารสนเทศ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย ในการด าเนินโครงการส่วนท่ี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 57 คน P P P P P ส านักงาน กสม. รับผิดชอบลดลง

มีบุคลากรของส านักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึก คน 35 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ด าเนินการจัดฝึกอบรม รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงรายการ

อบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ส านักงาน กสม. กับสถาบันระหว่าง ระหว่างวันท่ี 26-30 ค่าใช้จ่าย จากเดิม 76,000 บาท

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา มิถุนายน 63 เป็น 12,000 บาท

บุคลากรของส านักงาน กสม. ได้รับการพัฒนาและ (องค์การมหาชน) หรือ itd ซ่ึงได้

เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายปกครองท่ีจ าเป็นต่อ ด าเนินการโดยรูปแบบวิธีการฝึกอบรม

การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



53

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
48 9.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ 643,000 คืนเงิน ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

ในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล -643,000 การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รหัสกิจกรรม 62T4-81209 งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. อาจส่งผลต่อการด าเนิน

โครงการ ซ่ึงโครงการมีเน้ือหาวิชา
และรูปแบบวิธีการฝึกอบรมแบบ
กระบวนการกลุ่มท่ีต้องมีการท า
กิจกรรมร่วมกัน

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรของส านักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ คน 30

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อม วงจรการท างานของสมอง จิตใจ
และพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

(ตามมติ ท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ค. 2563
-

และหนังสือขออนุมัติคืนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ สม0002/630 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2563)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



54

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)
49 10. การพัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญ 1,111,000 - 381,740 พิจารณาและ เสนอเลขาธิการ กสม. ย่ืนใบสมัครและ เสนอผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก ปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน กสม. คงเหลือ แจ้งเวียนหลักสูตร เพ่ือพิจารณาคัดเลือก/ ติดตามผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการ กสม. ให้ผู้สมัครของ 1.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ 729,260 อบรม อนมัติและแจ้งผล ทราบและขออนุมัติ ส านักงาน กสม. ทราบ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรร
บุคลากรในหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก) ให้ผู้สมัครทราบ ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ไม่ทันใช้จ่ายตามปีงบประมาณ
รหัสกิจกรรม 63M1-80509 และ 62M1-80509 เข้าอบรม 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดจัด
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) หลักสูตรฝึกอบรมเน่ืองจาก

 สถานการณ์โควิด-19
ข้อเสนอแนะ

1.ประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้ง 40,000 36,650 1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ด้วยสันติวิธี รุ่นท่ี 4 (พขส.4) (ค่ำศึกษำดูงำน) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ 

พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน
2. ประสานกับเจ้าหน้าท่ีประจ า

2.ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและ 240,000 120,000 หลักสูตร เพ่ือขอผ่อนผัน
กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 19 (ค่าธรรมเนียม การช าระค่าลงทะเบียน

120,000 ในหลักสูตรท่ีบุคลากรส านักงาน
ศึกษำดูงำน ตปท. กสม. ได้รับการคัดเลือก

120,000) ให้เข้าอบรม
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ - ในปีงบประมาณ 2564 ส าหรับ
ข้ันสูง (AOCC) รุ่นท่ี 17 หลักสูตรท่ีได้แจ้งรายช่ือ

บุคลากรเป้นผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานผู้จัดแล้ว

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) -
รุ่นท่ี 2

5.หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 11 P

(ต.ค.62)

6.หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรม P

กับการอ านวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นท่ี 3 (ต.ค.62)

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

1.หลักสูตรท่ีมีก าหนดการอบรมและใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว

P

(หลักสูตรต่อเน่ืองท่ีได้ด าเนินการตามข้ันตอนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยใช้งบประมาณปี 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม)

P

1.หลักสูตรท่ีมีก าหนดการอบรมและใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว

2.หลักสูตรงดกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

ผลการด าเนินงาน

2.หลักสูตรงดจัดการฝึกอบรม เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

1.หลักสูตรท่ีมีก าหนดการอบรมและใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว

2.หลักสูตรงดจัดการฝึกอบรม เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

7.นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม – – P P P P P

การทุจริจระดับสูง (นยปส.) (ต.ค.62) (พ.ย.62) (พ.ย.-ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)

8.การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.15) – – P P P P P

(ต.ค.62) (พ.ย.62) (พ.ย.62) (พ.ย.62) (พ.ย.62)

9.การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นท่ี 36 P P P P P

(พ.ย.62) (พ.ย.62) (พ.ย.-ธ.ค.62) (ธ.ค.62)

10.หลักสูตรนักบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐระดับสูง P

รุ่นท่ี 7 (พ.ย.62)

11.การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Gamification 2,400 2,400 P P P

(ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)

12.การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ – – P – P P P

อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นท่ี 6 (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)

13.โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐ – – P – P P P

เร่ืองใหม่ รุ่นท่ี 2 (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)
(สบก.มอบกลุ่มงาน P P

ท่ีเก่ียวข้องทราบและ (ก.พ.63) (ก.พ.63)
พิจารณาบุคลากร

เข้าอบรม)

14.การอบรม เร่ือง การสอบสวนข้อเท็จจริง และ – – P P P

การสอบสวนทางวินัยเก่ียวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (ธ.ค.62)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

ผลการด าเนินงาน

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

15.โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 9,900 9,900 P P

ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate (ธ.ค.62) (ก.พ.63)
ด้าน Performance, Operation and Management

16.หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย P

รุ่นท่ี 25 (ธ.ค.62)

17.หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นท่ี 7 P

(ธ.ค.62)

18.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 1,500 1,500 P P P P P

และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ธ.ค.62) (ธ.ค.62) (มี.ค.63) (เม.ย.63) (เม.ย.63)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A1 หลักสูตร (ผู้สมัครลงทะเบียน

เตรียมความพร้อม ผ่านระบบออนไลน์

และต้องช าระค่า
ลงทะเบียนก่อนประกาศ

รายช่ือผู้เข้าอบรม)

19.สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – – P P P P P

(จ านวน 5 หลักสูตรย่อย) (ม.ค.63) (ม.ค.63) (ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.63) (ก.พ.63)

20.หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเสริมสร้างสังคม – – P

สันติสุข รุ่นท่ี 11 (ม.ค.63)

21.หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 49 28,000 28,000 P P P P P

(ม.ค.63) (ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63)

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

พิจารณาอนุมัติ)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

(เน่ืองจากเป็นหลักสูตรอบรมท่ีคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามล าดับ

การสมัครในระบบออนไลน์ และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ก่อนก าหนดช าระค่าลงทะเบียน จึงให้ผู้สมัครของส านักงาน กสม.

ด าเนินการตามข้ันตอนของหลักสูตร ก่อนเสนอเลขาธิการฯ 

ผลการด าเนินงาน

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



57

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

22.โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล - - P P

งานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นท่ี 6 (ก.พ.63) (ก.พ.63)
(ประสานเป็นการภายใน

แจ้งหน่วยตรจสอบ

ภายในทราบ)

23.หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน – – P P P P P

(ก.พ.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63)

24.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ – – P P P P P

ยุติธรรม รุ่นท่ี 5 (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63)

P

(มี.ค.63) (ด าเนินการตามข้ันตอนการส่งบุคลากรอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในเดือนเมษายน 2563)

25.หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย – – P

ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 24 (ปปร.24) (มี.ค.63)

26.หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 69,000 69,000 P P P

ระดับกลาง รุ่นท่ี 22 (ปธก.) (มี.ค.63) (มี.ค.63) (มี.ค.63)

27. หลักสูตร "หลักและข้ันตอนการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล 2,400 2,400 P P

(Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลท่ีย่ังยืน" รุ่นท่ี 2 สดส.แจ้งความประสงค์ (มิ.ย.63)
ให้ผู้บริหารและ

บุคลากรเข้ารับการอบรม

28.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบ - - P

ประชาธิปไตย รุ่นท่ี 10 (ปนป.10) (มิ.ย.63)

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

การคัดเลือก)
(ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเข้าอบรมโดยไม่มี

ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

ล าดับ

ท่ี

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



58

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

29.หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงิน 11,700 11,700 P P

การคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง" รุ่นท่ี 6 (มี.ค.63) (มิ.ย.63)

30.หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคาม 34,900 34,900 P P

ทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management: (ก.ค.63)

CSM)

31.หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมือง - - P

รุ่นท่ี 10 (ส.ค.63)

31.หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรา 35,000 35,000 P P P P P

กฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย (ก.ค.63) (ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63) (ส.ค.63)

32.การอบรมเชิงปฏิบัติการ Shaping the Researh Plan 2,000 2,000 P P

"สร้างแผนงานวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์และผลสัมฤทธ์ิ" (ส.ค.63) (ส.ค.63)

33.หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 17,800 17,800 P P

(ส.ค.63) (ก.ย.63)

34.หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงาน 7,500 7,500 P P

บุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ (ส.ค.63) (ก.ย.63)

35.หลักสูตรเทคนิคการจัดท าเอกสารทางกฎหมายเพ่ือให้ 2,990 2,990 P P

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตาม (ส.ค.63) (ส.ค.63)

หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นท่ี 1

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)ผลการด าเนินงาน

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

(เข้าอบรมโดยไม่มีการคัดเลือก)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



59

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท)

36.หลักสูตร การใช้กฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารองค์กร - - P P

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นท่ี 5 (ส.ค.63) (ส.ค.63)

37.หลักสูตร Data Science Process in Python #1 - - P P

(ก.ย.63) (ก.ย.63)

ล าดับ

ท่ี
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)ผลการด าเนินงาน

(ผู้เข้าอบรมประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรม)

(ไม่ได้รับการฝึกอบรม เน่ืองจากผู้เข้าอบรมเต็มจ านวน)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



60

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63) (ก.ย.63)
50 11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา 1,514,480 -1,514,480 - ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน เน่ืองจากสถานการณ์

องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คืนเงิน การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

62M2-81210 งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. อาจส่งผลต่อการด าเนิน

โครงการดังกล่าว

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

บุคลากรของส านักงาน กสม. สามารถเข้ารับการฝึก ร้อยละ 80

อบรมได้จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

บุคลากรท้ังหมด

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

บุคลากรของส านักงาน กสม. มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

ยกเลิกโครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

(ตามมติ ท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ค. 2563
-

และหนังสือขออนุมัติคืนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ สม0002/630 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2563)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



61

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.63)
51 12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 306,240 คืนเงิน - จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนิน ประสานงานกับ ด าเนินการสัมมนา สรุป ประเมินผล ขอยกเลิกโครงการและคืนเงิน

เร่ือง "การเพ่ิมพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ 306,240-         ขออนุมัติงบประมาณ โครงการ โดยก าหนด วิทยากร และสถานท่ี เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา พร้อม งบประมาณ เน่ืองจาก
การท างานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ การด าเนินการ รายละเอียด กิจกรรม ในการสัมมนา จัดท าข้อเสนอแนะ สถานการณ์การแพร่ระบาด
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ประเด็นเน้ือหา โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(สกค. กลุ่มงานอ านวยกิจการ กสม.) การสัมมนา วิทยากร
62M1-81211 น าการสัมมนา

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นไปตาม คน 30
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 30 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
ผลการฝึกปฏิบัติการจับประเด็นส าคัญและการเขียน
รายงานการประชุม

ยกเลิกโครงการ

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

(ตามมติ ท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ค. 2563

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

ช่ือโครงการ/กิจกรรม

และหนังสือขออนุมัติคืนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ สม0002/630 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2563)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



62

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.-ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
52 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 185,000 - 157,220 จัดเตรียมโครงการ ขออนุมัติจัดประชุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบฝึกปฏิบัติและ รายงานผลการอบรม

ศักยภาพบุคลากรของส านักมาตรฐานและติดตาม คงเหลือ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ และจัดท าหนังสือเชิญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ เชิงปฏิบัติการฯ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 27,780 ประสานงานวิทยากร วิทยากรและผู้รับ ร้อยละ 80
62T4-81212 และสถานท่ีจัดอบรม การอบรม
(ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

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

ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดสอบฝึกปฏิบัติและ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดสอบฝึกปฏิบัติ
มีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

และมีผู้เข้ารับการอบรม/ผู้สนใจ

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

เข้ารับการอบรม จ านวน 25 คน

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



63

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.-ก.ย.63) (ก.ย.63)
53 14. โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี 68,800 คืนเงิน - เตรียมการ จัดท าคู่มือ เตรียมการจัดฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเพ่ือ จัดท ารายงานสรุปผล เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีคาดการณ์

ประจ าศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 68,800-          จัดโครงการฯ การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาพัฒนา พัฒนาพัฒนา การจัดโครงการฯ ว่าจะด าเนินการโครงการพัฒนา

(ส ำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  กศป.) ของเจ้าหน้าท่ีประจ า ศักยภาพของ ศักยภาพของ เสนอต่อเลขาธิการ ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ

รหัส 62M1-81213 ศูนย์ศึกษาและ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ กสม. มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ประสานงาน ศึกษาและประสาน ศึกษาและประสาน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสิทธิมนุษยชน COVID 2019 ซ่ึงส่งผลกระทบใน

ในภูมิภาค การจัดกิจกกรมแบบรวมกลุ่ม

และกลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ ติดภารกิจ

ในการเตรียมด าเนินโครงการ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืน

 เคียงข้างสิทธิมนุษยชนฯ ในวัน

จันทร์ท่ี 21 ก.ย. 2563

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน ร้อยละ 80 P P

กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

− ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน − 
 เม่ือวันจันทร์ท่ี 14 ก.ย. 2563 รองเลขาธิการ กสม. ได้พิจารณาโครงการแล้วเห็นสมควรด าเนินการโดยวางแผนการประชุม

ออนไลน์ ตามหนังสือส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ท่ี สม 0004/815 ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2563 เร่ืองขอส่งคืนงบประมาณ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

-

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
54 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดท า 24,100 คืนเงิน 21,750 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน 1.เน่ืองจากส านักงาน กสม.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard Operating -2,150 คงเหลือ การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ ได้มีประกาศฉบับลงวันท่ี
Procedure : SOP)” 200 ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ 18 ส.ค. 63 เร่ืองก าหนดวันหยุด
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. ราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดในช่วง
60M1-81301 เทศกาลสงกรานต์ประจ าปี

พ.ศ.2563 ซ่ึงก าหนดให้วันท่ี 4
และ 7 ก.ย. 63 เป้นวัยหยุด
ราชการ ส่งผลให้มีการเล่ือน

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย ก าหนดการจัดโครงการฝึกอบรมฯ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P จากเดิมวันท่ี 7 ก.ย. 63 เปล่ียน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน คน 50 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน ด าเนินการจัดฝึกอบรม สรุปผลการใช้จ่าย เป้นวันท่ี 28 ก.ย. 63 ปัจจุบัน
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท า SOP ท่ีถูกต้อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เม่ือวันท่ี 28 ก.ย. 63 ในการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างสรุปผลและรายงาน
และสามารถปฏิบัติได้จริง น าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่หรือ ตามหนังสือ ท่ี สม ผลการด าเนินโครงการ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 0001.3/160 2.ปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่หรือ ลงวันท่ี 29 ก.ย. 63 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด าเนินการจัดท า SOP ในหน่วยงาน และอยู่ระหว่างการ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

รายงานผลการด าเนิน ไวรัสโคโรนา 2019 และปรับลด
โครงการต่อเลขาธิการ งบประมาณจ านวน 2150 บาท

กสม. ตามมติท่ีประชุม กสม. 
ด้านบริหาร คร้ังท่ี 17/2563
เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 63

กลยุทธ์ท่ี 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ด าเนินการจัดท า SOP ในหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (เม.ย.-พ.ค.63) (พ.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
55 2. โครงการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 345,050 คืนเงิน 22,550 ก าหนดแผน จัดท าร่างรายละเอียด ขออนุมัติจัดด าเนิน ด าเนินการ สรุปผลและรายงาน ปรับลดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

(Knowledge Management : KM) ในองค์กร 321,700-         คงเหลือ การด าเนินงาน โครงการ ตางราง โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม ผลการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 800 ฝึกอบรมและ และประสาน ตามโครงการ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
(ส ำนักบริหำรกลำง กลุ่มงำนพัฒนำระบบและพัฒนำบุคลำกร) งบประมาณ การเตรียมการ ต่อเลขาธิการ กสม. ไวรัสโคโรนา 2019 และปรับลด
62M1-81302 งบประมาณ จากเดิม 345,050

เป็น 23,350 ตามมติ ท่ีประชุม
กสม. ด้านบริหาร คร้ังท่ี 17/2563

เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 63
เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระดับ 5 P P P P P

มีการขับเคล่ือนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน และจัดท าสรุปผลและรายงานผล ด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนางานของหน่วยงานต้ังต้น โดยใช้การจัดการความรู้ การด าเนินโครงการเสนอต่อเลขาธิการ ท่ี1 เม่ือวันท่ี 2 ก.ค. 63
เป็นเคร่ืองมือประจ าปี พ.ศ.2563 อย่างเป็นรูปธรรม กสม. กิจกกรมท่ี 1 ตามหนังสือท่ี สม และกิจกรรมท่ี 2
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 63

หน่วยงานต้ังต้นสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 ตามหนังสือท่ี

ตามแผนพัฒนางานของหน่วยงานต้ังต้น โดยใช้  สม 0001/2197 ลงวันท่ี 28 ก.ย. 63
การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือ ประจ าปี พ.ศ.2563 
ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

0001/1653 ลงวันท่ี 5 ส.ค. 63

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จในระดับท่ี 5 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ส.ค.-ก.ย.63)
56 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ข้อตรวจพบ 20,000 คืนเงิน - จัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ จัดท ารายงาน

ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 20,000-           การปฏิบัติงานและ ต่อเลขาธิการ กสม. พัฒนาบุคลากร/ พัฒนาบุคลากร/ สรุปผลการฝึกอบรม
จากการตรวจสอบภายใน การเบิกจ่าย เพ่ือพิจารณา การฝึกอบรม การฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ
(หน่วยตรวจสอบภำยใน) งบประมาณ อนุมัติโครงการ ตามแผน ตามแผนการ กสม.
62M1-81303 การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

กฎ ระเบียบของราชการท่ีเก่ียวข้องกับปฏิบัติงาน

2.ร้อยละ 80 ของส านักหรือกลุ่มงาน มีระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

1.การปฏิบัติงานของส านักงาน/กลุ่มงาน มีความถูกต้อง

ตามระเบียบราชการ และลดข้อผิดพลาดหรือความเส่ียง

หรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

2.การด าเนินงานของส านักงาน กสม. บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและคุ้มค่า

ยกเลิกโครงการ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-

(ตามมติ ท่ีประชุม กสม.บริหาร คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ค. 2563

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลการด าเนินงาน

และหนังสือขออนุมัติคืนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ สม0002/630 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2563)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563



67

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (มี.ค.63) (เม.ย.63) (พ.ค.) (มิ.ย.) (ก.ค.)
57 1.โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดให้มีสถาบัน ไม่ใช้งบประมาณ ขอจัดสรร 450,000 ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างข้อเสนอ น าร่างข้อเสนอ น าเสนอข้อเสนอ

พัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 450,000 โดยรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และ โครงการวิจัย โครงการวิจัยเข้าสู่ โครงการวิจัย
ภายใต้การก ากับดูแลของ กสม. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ปรึกษาหารือ กระบวนการปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ 
(สกค. กลุ่มงำนวิจัย) ผู้เก่ียวข้อง หารือภายใน (Full  Proposal)
63M1-81401 หน่วยงาน ต่อเลขาธิการ

เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

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

ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ระดับ 5

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลลัพธ์
-

ด าเนินแล้วเสร็จตามก าหนดระดับ 5

เลขาธิการ กสม. อนุมัติข้อเสนอ

โครงการวิจัยฯ เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2563 ตามหนังสือส านักกิจการ กสม. ท่ี สม 

0002/739 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

จากน้ันได้ด าเนินกระบวนการในการจัดจ้าง

ท่ีปรึกษา และได้มีการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ

ด าเนินการวิจัยแล้ว โดยลงนามในสัญญาวันท่ี

 25 กันยายน 2563

กลยุทธ์ท่ี 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและ องค์ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การก ากับดูแลของ กสม.

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ยุทธศาสตร์ กสม. ปรึกษาผู้อ านวยการส านักกิจการ กสม. และผู้บริหารท่ี

ก ากับดูแล และได้จัดท าร่างข้อเสนอโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อ กสม.  โดยท่ีประชุม

 กสม. ด้านการบริหาร คร้ังท่ี 21/2563 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติ

งบประมาณด าเนินโครงการจ านวน 450,000 บาท

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63) (ก.ย.63)
58 1. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันส านักงาน 3,000,000 - 2,380,000 ขออนุมัติในหลักการ ด าเนินการจัดท า ด าเนินการตาม ผู้รับจ้างด าเนินการ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนสาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คงเหลือ โครงการต่อเลขาธิการ ร่างขอบเขตของงาน กระบวนการจัดจ้าง ศึกษา รวบรวม งวดท่ี 1 และ การบังคับบัญชีใหม่และได้รับ
620,000 กสม. เพ่ือพิจารณา และเสนอเลขาธิการฯ ตามระเบียบพัสดุและ วิเคราะห์ความต้องการ คณะกรรมการตรวจรับ ข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไข

(ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน) อนุมัติ อนุมัติ ท าสัญญาจ้าง ของผู้ใช้งานและ สามารถตรวงจรับงาน TOR ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน
61M4-71101 (งบลงทุน) ความต้องการระบบ งวดท่ี 1 ได้ ท าให้เกิดความล่าช้า

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ในการด าเนินการ
ส านักงาน กสม.

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

ส านักงาน กสม. มีแอปพิเคชันของส านักงาน ระบบ 1
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล สัญญาเลขท่ี 96/2563
ด้านสิทธิมนุษยชน ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ผลลัพธ์
-

ตรวจรับงานงวดท่ี 1 แล้วเสร็จ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

กลยุทธ์ท่ี 5.5 : พัฒนาระบบการท างานขององค์กร ให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารดิจิทัล (Digital)

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-ก.พ.63) (ม.ค.-เม.ย.63) (พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
59 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน 3,798,800 คืนเงิน 3,635,000 ขออนุมัติหลักการ ด าเนินการจัดท า ส่งเร่ืองให้ส านักบริหาร คกก.พิจารณา ผู้รับจ้างลงนามใน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -163,800 ด าเนินโครงการ/ รายละเอียดขอบเขตงาน กลางเพ่ือด าเนินการ ผลการประกวดราคา สัญญาจ้าง/ส่งมอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอนุมัติแต่งต้ัง โครงการฯ เสนอ จัดซ้ือจัดจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ได้มี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน) คณะกรรมการ รายละเอียดขอบเขตงาน ตามระเบียบพัสดุ การประชุมและจัดท า และติดต้ังตามโครงการฯ

63M4-71102 (งบลงทุน) ร่างรายละเอียด โครงการฯ ท่ีได้รับ รายงานผลการพิจารณา

ขอบเขตงานจ้างฯ ความเห็นชอบ พร้อมความเห็น

เสนอเลขาธิการ กสม.

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

เลขาธิการ กสม.ได้อนุมัติ เลขาธิการ กสม. ส่งเร่ืองให้ส านักบริหาร

ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ระดับ 5 ในหลักการตามหนังสือ ได้ลงนามและเห็นชอบ กลาง กลุ่มงานพัสดุ

ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน รายละเอียดและ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท่ี สม 0009/40 ขอบเขตของงานฯ ตามระเบียบพัสดุฯ

ลงวันท่ี 30 ม.ค. 63 ตามหนังสือส านัก ตามหนังสือส านัก

ดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ท่ี สม 0009/126 ท่ี สม 0009/131

ลงวันท่ี 25 มี.ค. 63 ลงวันท่ี 31 มี.ค. 63

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-
ด าเนินแล้วเสร็จตามก าหนดระดับ 5

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (พ.ค.63) (พ.ค.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.63) (มิ.ย.63)
60 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วน 122,622 - 119,840 ขออนุมัติโครงการ จัดท า TOR และ มีการด าเนินการจัดจ้าง ตรวจรับระบบ และ ส่งมอบงานท่ีสมบูรณ์

1377 คงเหลือ พัฒนาระบบฯ ท าสัญญาจัดจ้าง พัฒนาระบบฯ ทดสอบการใช้งาน พร้อมให้บริการ
(ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) 2,782 หากมีปัญหาให้ผู้รับจ้าง ผู้ร้องเรียน
62M4-71103 ด าเนินการแก้ไข

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : P P P P P

มีระบบการให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน ระบบ 1

จ านวน 1 ระบบ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือผู้ร้องเรียน

ได้อย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

สายด่วน 1377 แบบอัตโนมัติ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ
ผลลัพธ์

-
ด าเนินงานแล้วเสร็จ มีระบบให้บริการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 1 2 3 4 5

(บาท) (บาท) (เม.ย.-มิ.ย.63) (มิ.ย.-ส.ค.63) (ก.ย.-ต.ค.) (พ.ย.63-ก.พ.64) (ก.พ.64)
61 4. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน และการบริหาร – – – จัดท าขอบเขต เสนอโครงการต่อ ด าเนินการจัดจ้าง 1.ผู้รับจ้างด าเนินการ ระบบแผนงานและ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (รอการจัดสรร ของงาน เลขาธิการ กสม. เอกชนพัฒนาระบบ พัฒนาระบบแผนงาน การบริหาร
แห่งชาติ งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แผนงานและ และการบริหาร งบประมาณพร้อม
(ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน) หากมีงบประมาณ การบริหาร งบประมาณ ใช้งาน

คงเหลือ) งบประมาณ 2.ผู้รับจ้างด าเนินการ
ส่งมอบงานและ

 คณะกรรมการ
ตรวจรับสามารถ
ด าเนินการตรวจรับได้

เชิงปริมาณ/คุณภาพ หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบ 1

มีระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณท่ีพัฒนาข้ึน

แทนท่ีระบบเดิม จ านวน 1 ระบบ

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

1.มีระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณท่ีพัฒนา

รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า สามารถใช้ข้อมูลส าหรับตรวจสอบ

กระบวนการท างานได้ รวมท้ัง วิเคราะห์การด าเนินงาน  
ตามแผนและการติดตามการเบิกจ่าย ระบบฯ 

2.เจ้าหน้าท่ีของทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้องสามารถท างานผ่าน

ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณท่ีพัฒนาข้ึน

แทนการท างานแบบเดิม 

ล าดับ

ท่ี

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด / ระยะเวลาท่ีด าเนินการเสร็จในแต่ละระดับ ปัญหาอุปสรรค /

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ช่ือโครงการ/กิจกรรม

   ระหว่างปี   

เพ่ิม/ลด

-

เน่ืองจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจึงไม่สามารถด าเนินการได้

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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