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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2565
1.1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน”
1.1.2 พันธกิจ
1) ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิ ทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่ ว น
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3) ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน
4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
1.1.3
เป้าประสงค์หลัก คือ “ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”
เป้าประสงค์รอง
1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย
ของรั ฐ บาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี ร ะหว่า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะการทางานเชิงรุก
และเน้นประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการเพื่ อ เป็ น สถาบั น หลั ก
ในด้านสิทธิมนุษยชน
4) การดาเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น
5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1.1.4 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ จึงได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิด การเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 ติ ด ตามและผลั ก ดั น ให้ ภ าครั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายที่สาคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้
เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่าย และทางาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่ง เสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พั ฒ นางานส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนและจั ดให้ มี แผนในการส่ งเสริ มความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา กลุ่ ม เป้ า หมาย และกระบวนการที่ ห ลากหลาย
และเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2 พั ฒ นากลไก ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และชี้ แ จง
แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business
Process Redesign)
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.4 จั ดให้ มีส ถาบันพัฒ นาระบบและองค์ความรู้ด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชน ภายใต้
การกากับดูแลของ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดิจิทัล (Digital)

1.2 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2560
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2560 มี ผ ลเป็ น การยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และมี ผ ลให้ ป ระธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นที่ พ ระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ นี้ ใ ช้บั งคับ
พ้ น จากต าแหน่ ง นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ แต่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป
จนกว่ า ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
1.2.1 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 52
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจที่สาคัญ ดังนี้
1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดย
ไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐ สภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3) เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
6) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย
และเผยแพร่ ความรู้ แ ละพัฒ นาความเข้ ม แข็ งด้ านสิ ท ธิม นุ ษยชน รวมตลอดทั้ งในการให้ ความช่ว ยเหลื อ
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
7) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุ คคลที่ทัดเที ย มกั น และการเคารพในสิ ทธิ มนุ ษ ยชนของบุ ค คลอื่ นซึ่ ง อาจแตกต่ างกั น ในทางวั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา

8) ส่ งเสริ มความร่ ว มมือและการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
10) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
11) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
12) ให้คณะกรรมการออกข้อกาหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสานักงาน ทั้งนี้ ข้อกาหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด
1.2.2 หน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 47 ให้มีสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับ สนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ
3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

1.3 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติแบ่งส่ ว นราชการภายในและกาหนดอานาจหน้ า ที่
ของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 เล่มที่ 135 ตอนที่ 100 ก) ข้อ 4 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1) สานักบริหารกลาง
2) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5) สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7) สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8) สานักกฎหมาย
9) สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10) หน่วยตรวจสอบภายใน
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- 35 35
ที่มา: สานักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

บทที่ 2
สรุปสาระสาคัญแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ 2
สรุปสาระสาคัญแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่สานักงานเสนอ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคาร
ที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีสรุปสาระสาคัญแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

2.1 กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 222,542,300
บาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2556-2562 จานวน 33,521,858.39 บาท นามาสมทบเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจานวน 256,064,158.39 บาท สรุปได้ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2) แผนงานพืน้ ฐาน
- ภารกิจ กสม.
- ภารกิจประจา
- งบลงทุน
3) แผนงานยุทธศาสตร์
4) งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

148,785,260.00 บาท
55,663,018.99 บาท
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 าหรั บ ข้ อ เสนอโครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ บ รรจุ ไ ว้ ภ ายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้ น 58 โครงการ วงเงินงบประมาณ 46,922,558 บาท ได้รวมโครงการภายใต้
แผนบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาจัง หวัด ใช้ แดนภาคใต้ จานวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ
573,000 บาท เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้

แผนภาพที่ 2 แผนงานและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ
รวม 46,922,558 บาท ประกอบด้วย
1) โครงการเชิงยุทธศาสตร์
46.349 ล้านบาท
2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
0.573 ล้านบาท

แผนงานพื้ นฐาน
จัดสรรงบประมาณ
รวม 60,356,340.39 บาท
ประกอบด้วย
1) ภารกิจ กสม. 5.22 ล้านบาท
2) ภารกิจประจา 49.45 ล้านบาท
3) งบลงทุน 1 ล้านบาท
4) งบสารอง 4.69 ล้านบาท

แยกรายยุทธศาสตร์
•

•

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
จัดสรรงบประมาณ
รวม 148,785,260 บาท ประกอบด้วย

58 %

•

•

1) งบบุคลากร 142.38 ล้านบาท
2) งบดาเนินงาน 6.40 ล้านบาท

•

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้ นฐาน
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แผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1 โครงการ 0.64 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2
9 โครงการ 2.86 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3
9 โครงการ 6.82 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4
16 โครงการ 21.63 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5
23 โครงการ 14.98 ล้านบาท

2.2 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนก
รายยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัด ทาโครงการเชิงยุทธศาสตร์และวงเงิน งบประมาณ
โดยสรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 5 ยุทธศาสตร์
58 โครงการ งบประมาณ 46,922,558 บาท ดังภาพที่ 3 ดังนี้
แผนภาพที่ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่
ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม
2. เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รวม 5 ยุทธศาสตร์

จานวน
(โครงการ)
1

งบประมาณ
(บาท)
639,900

9*

1,355,900

9*

8,316,696

16

21,625,970

23

14,984,092

58

46,922,558

ที่มา : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมายเหตุ : *โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการ
จั ด ท าคู่ มื อ ประเมิ น ผลด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่า งรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุ ร กิ จ น้ าตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” มีเป้าหมายการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ กสม. จานวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 2.3) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (กลยุทธ์ที่ 3.2)

2.3 ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็ นการขับเคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2565
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 ประเด็นหลัก คือ การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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บทที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลการปฏิบัติง านและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปรายแผนงานได้ดังนี้

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบบุคลากร จานวน 148,785,260 บาท
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบโครงสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 มีบุคลากรปฏิบัติห น้าที่ จานวน 276 คน จาแนกเป็ น
ข้าราชการ 150 คน พนักงานราชการ 58 คน ผู้ชานาญการ/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธาน
กรรมการและกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ 12 คน และพนักงานจ้า งเหมาบริ การ 56 คน (เบิกจ่ า ย
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน) โดยสานักที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สานักบริหารกลาง จานวน
66 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 23.91 ส านั กคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.93 และ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จ านวน 37 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.41 ตามล าดั บ รายละเอี ย ด
ตามแผนภาพที่ 4 ตารางที่ 1
แผนภาพที่ 4 ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จาแนกประเภทบุคลากร ดังนี้
รวมทั้งสิ้น 276 คน

ข้าราชการ 150 คน

พนักงานราชการ 58 คน

ผู้ชานาญการประจา กสม.
เลขานุการและผู้ชว่ ยเลขานุการ 12 คน

ที่มา: สานักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

พนักงานจ้างเหมาบริการ 56 คน

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ชานาญการ/

ผู้บริหาร/สานัก/กลุ่มงาน

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักบริหารกลาง
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สานักกฎหมาย
สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
หน่วยตรวจสอบภายใน

7

-

-

-

7

-

-

-

12

12

27
9
36
20
9
15

14
6
13
6
4
6

25
3
6
11
3

-

66
18
55
37
13
24

9
10
6
2
150

3
1
3
2
58

3
5
56

12

12
14
14
4
276

รวม

พนักงาน

เลขานุการและ
จ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รวม

ที่มา: สานักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ จ านวน 148,785,260 บาท ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
จานวน 135,808,911.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 93

3.2 แผนงานพื้นฐาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
3.2.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ ด าเนิ นการตามพระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน พ.ศ. 2561 ส่ ว นที่ 2 การตรวจ
เรื่องร้องเรียน และหมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1.1) แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติห รือไม่ รวมทั้งอาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่ว ยงาน
ของรั ฐ องค์กรเอกชน องค์กรด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชนหรื อบุ ค คลเพื่ อ ให้ ความคุ้ม ครองสิ ทธิม นุษ ยชนแก่ ผู้ ร้ อ ง
โดยคานึ งถึงความจาเป็น เร่งด่วน เหมาะสม และอย่างระมัดระวัง (ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 15)
1.2) จั ด ท าความเห็ น เสนอต่ อ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ไม่ รั บ ไว้ เ ป็ น ค าร้ อ ง หากเป็ น เรื่ อ งที่ ห้ า มมิ ใ ห้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ไว้ พิ จ ารณาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 1 และ
ระเบี ย บคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี การในการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 172 และข้อ 183

1

เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว, เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอานาจขององค์กรอิสระอื่นหรือองค์กรอื่นรับไว้ดาเนินการแล้ว, เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณา
จะไม่เป็นประโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดยรวม, เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ารแก้ ไขปั ญหาอย่ างเหมาะสมแล้ว , เป็ น เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ คยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดยรวม, เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
2

เรื่องที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ทั้งการพิจารณาต่อไปและไม่เป็นประโยชน์
ต่ อประชาชนโดยส่ ว นรวม, เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งประสงค์ ข อถอนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น, เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือ ข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบ เป็นต้น
3

เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรได้รับการดาเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่ นของรัฐที่มีหน้าที่
และอานาจโดยตรง

2) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา โดยในการจัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบอาจดาเนินการ ดังนี้
2.1) เรื่องที่เห็นว่ามีการกระทา หรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.2) เรื่ องที่เห็ น ว่าควรมีการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้ เกิดการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนเรื่องใด
หรือลักษณะใดขึ้นอีก อาจจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หรือการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
2.3) เรื่ องที่เห็ นว่ าการกระทาหรื อละเลยการกระท านั้ นไม่เป็นการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 วรรคสอง หรือระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสาม ให้ เสนอ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ยุ ติ เ รื่ อ งและจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานได้
3) มอบหมายส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณ าของ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไปยั ง บุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ ร้ อ งและติ ด ตาม
ผลการดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อ 2)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระทาหรือ
ละเลยการกระทาอันเป็น การละเมิด สิทธิ มนุษยชน รวมทั้งสิ้น 472 เรื่ อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับไว้เป็นคาร้องและ
ตรวจสอบในเชิงลึก จานวน 74 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 5

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
หน่วย: เรื่อง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทสิทธิ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิพลเมือง
สิทธิชุมชน
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
สิทธิในกระบวนการทางปกครอง
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม
อื่น ๆ

รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
230
43
74
36
44
52
58
4
8
17
1
56

623

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
147
103
67
45
45
40
28
12
6
5
4
49

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
178
31
16
40
64
23
42
1
7
7
0
63

551

472

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แผนภาพที่ 5 สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเภทสิทธิ

สาหรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 472 เรื่อง สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนจาแนกตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนมากที่สุดตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่ านมา คื อ ประเด็ น ด้ า นสิ ท ธิใ นกระบวนการยุ ติธ รรม ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2563 มี จ านวน
178 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.71 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับปริมาณเรื่องร้องเรียนในปีดังกล่ าวแล้วมีปริมาณ
การร้องเรียนในประเด็นนี้ด้วยสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 ซึ่งสิทธิดังกล่าวเกิดการร้องเรียนมาก
ที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และมั ก เกิ ด จากการกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง โดยมากแล้ ว เป็ น
การร้ องเรี ย นในประเด็น สิทธิของผู้ ต้องขัง การให้ ได้ รับการพิจารณาคดีด้ว ยความรวดเร็วและการทาร้าย
ในระหว่างการจับกุม ส่วนประเด็นสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายส่วนมากมักเป็นเรื่องร้องเรียนกรณีที่
ถูกซ้อมทรมาน ซึ่งร้อยละ 90 ของจานวนเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลาดับรองลงมา
คือ ประเด็นด้านสิ ทธิพลเมือง มีจานวน 64 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.56 เช่น สิทธิและสถานะส่ว นบุ ค คล
สิ ทธิในการชุมนุ ม เสรี ภ าพในการนั บถือศาสนา สิ ทธิและเสรีภาพส่ว นบุคคล สิ ทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
เสรีภาพในการเดินทาง อาทิ การขอสถานะบุคคล (ขอให้ออกบัตรประจาตัวประชาชน) การขอสถานะผู้ลี้ภัย
การยกเลิกมัสยิดในพื้นที่ กรณีของประสานให้สามีเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ถูกห้าม
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย กรณีขอความช่วยเหลือคนไทยในอเมริกาให้ได้เดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น
และลาดับที่สามเป็นเรื่องอื่น ๆ มีจานวน 63 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.35 โดยเรื่องอื่น ๆ หมายถึง กรณีขอความ
ช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม หรือแสดงความคิดเห็น เช่น ประเด็นปัญหาความเหลี่อมล้าในประเทศไทย
ส าหรั บ เรื่ องร้ อ งเรี ย น จ านวน 472 เรื่อง ข้างต้น หากแบ่งตามพื้น ที่ เ กิด เหตุ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคและเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ภูมิภาค ปรากฏว่าภูมิภาคที่มีการร้องเรียน
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 เรื่อง 2) ภาคเหนือ 68 เรื่อง และ 3) กรุงเทพฯ
66 เรื่อง รายละเอียดตามตามรางที่ 3 และแผนภาพที่ 6

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนแบ่งตามภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
หน่วย: เรื่อง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
มากกว่า 1 จังหวัด
ต่างประเทศ
ไม่ระบุพื้นทีเกิดเหตุ

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

31
60
54
31
178
147
68
8
0
46

39
65
53
24
108
95
86
2
4
75

68
85
56
29
52
66
61
34
18
3

623
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ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แผนภาพที่ 6 สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ระหนัก ถึ ง สถานการณ์ ปัญ หาการละเมิด
สิ ทธิมนุ ษยชนในปั จ จุ บั น ที่เพิ่มสู งขึ้น จึ งได้มี ช่องทางส าหรับ การร้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลากหลายช่อ งทาง
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยผู้ร้องสามารถส่งเรื่องร้องเรียนของตนผ่านทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สานักงาน กสม. โทรศัพท์ โทรสาร มาร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงาน กสม. ยื่นเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวต่อ กสม. หรือ กสม. อาจพิจารณาเห็นชอบให้นาประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นตรวจสอบ
และร้องเรียนผ่านองค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงาน ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทีย บสถิติเรื่ องร้ องเรียนแบ่งตามช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563
หน่วย: เรื่อง

ลาดับที่

ช่องทางการร้องเรียน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวน ร้อยละ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1

ไปรษณีย์

343

55.06

240

43.56

259

54.87

2

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

104

16.70

148

26.86

127

26.91

3

ยื่นด้วยตัวเอง

97

15.57

112

20.33

62

13.14

4

ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาค

57

9.15

37

6.71

11

2.33

5

โทรสาร

8

1.28

10

1.81

0

0.00

6

ยื่นต่อ กสม. โดยตรง

6

0.96

0

0.00

1

0.21

7

กสม. เห็นควรให้มีการตรวจสอบ

4

0.64

0

0.00

10

2.12

8

โทรศัพท์

3

0.48

4

0.73

1

0.21

9

รับจากหน่วยงานอื่น

1

0.16

0

0.00

1

0.21

623

100
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100

472

100

รวม

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

พบว่าข้อมูลสถิติช่องทางการร้องเรียนที่ผ่านมาโดยตลอดผู้ร้องนิยมใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน
ทางไปรษณีย์มากที่สุด จานวน 259 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.87 ส่วนช่องทางที่มีการร้องเรียนเข้ามาน้อยที่สุด
หรือไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร คือ การร้องเรียนผ่านทางโทรสาร ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนมาจาก
หน่ ว ยงานอื่น ส่ว นมากมักจะส่งมาจากกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนของผู้ต้องขัง ส่ว นการร้องเรียน
ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ ใ นช่ ว ง 1-2 ปี ม านี้ เ ริ่ ม มี จ านวนการร้ อ งเรี ย นผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพิ่มมากขึ้น

3.2.2 ผลการพิจารณาการตรวจสอบคาร้องและจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติตรวจสอบคาร้องที่ ไ ด้รับ
ในปี 2563 และคาร้องก่อนปี 2563 และจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น 387 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการตรวจสอบและการจัดทารายงาน
1. มีการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(มาตรา 241 (1)4)
2. ไม่มีการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มาตรา 247 (3)5)
3. ยุติการตรวจสอบเนื่องจากมีลักษณะตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560
รวม

จานวนรายงาน

หน่วย: เรื่อง
ร้อยละ

34

9

97

25

256

66

387

100

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

จากตารางที่ 5 แสดงเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ไว้เ ป็ น ค าร้อง
เพื่อตรวจสอบและจั ดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน พบว่า ร้อยละ 66 เป็นเรื่อง
ที่คณะกรรมการสิ ทธิม นุ ษยชนแห่ งชาติ พิจารณาแล้ ว เห็ นควรให้ ยุติการตรวจสอบ เนื่องจากเห็ นว่ า ไม่ มี
การกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และบางเรื่องมีลักษณะตามตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ผู้ร้อง
ประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไข
โดยหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น นอกจากนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าไม่มี
การกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เห็นควรมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
ร้ อ ยละ 25 และเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ารกระท าหรื อ ละเ ลย
การกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้มีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 9
การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกั บการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น หรื อแก้ ไ ข การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง การเยีย วยาผู้ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4

เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่ง เสริม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษยชนต่อรั ฐ สภาคณะรัฐ มนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
5

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผนงานพื้ น ฐาน จ านวน 55,663,018.99 บาท ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
จานวน 47,274,694.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 67

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ บ รรลุ ผ ลสาเร็จ เลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบนโยบายเร่งรัดการดาเนินงาน
และการใช้ จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติก ารประจาปี ให้ แล้ ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามและเร่งรัด
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนาเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อคณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อทราบและเร่งรัดส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นาเสนอรายงานความก้ าวหน้าของการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 3
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อ 16 ให้สานักงานจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทาข้อเสนอโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560-2565 จานวน
58 โครงการ งบประมาณ จานวน 46,922,558 บาท ซึ่งระหว่างปีงบประมาณได้เกิดสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ จึงได้ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ ฯ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยปรับเปลี่ ยน
รูปแบบ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคืนเงินงบประมาณ จานวน 17 โครงการ เพิ่มเติมโครงการ
ใหม่ จานวน 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ จานวน 5 โครงการ ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน
2563) พบว่า การดาเนินงานบางโครงการมีปัญหา ข้อจากัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้มีการปรับ แผน
ระหว่างปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกิด
ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทาโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติม

จานวน 1 โครงการ และขอยกเลิกโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติม จานวน 5 โครงการ งบประมาณ จากเดิม
46,922,558 บาท เป็น 29,271,319.59 บาท โดยสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) จาแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 25602565 สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกรายยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2565

จานวน
โครงการ

1. ส่งเสริมและติดตามให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. เน้นการดาเนินงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ และพันธมิตร
ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy)
ในการทางานร่วมกัน

1

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

รวม 5 ยุทธศาสตร์

หน่วย: โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ

1

9

6

3

6

3

3

17

17

18

15

51
โครงการ

3

41 โครงการ 10 โครงการ
(ร้อยละ 80) (ร้อยละ 20)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

กล่ า วโดยสรุ ป ส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกรายยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
แล้วเสร็จ จานวนทั้งสิ้น 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80
และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถสรุป ผลการปฏิบัติงาน จาแนก
รายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 41 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 80

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
10 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 20
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

3.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้ ใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ งมี ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ณ วั นที่ 30 กั นยายน 2563 จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น
212,354,926.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
3.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนก
รายแผนงาน) แผนงานที่มีร้ อยละการใช้ จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ
แผนงานบุ คลากร จ านวน 135,808,911.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมา คือ แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน 29,271,319.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้ จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงาน
พื้นฐาน จานวน 47,274,694.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 8
ตารางที่ 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายแผนงาน
หน่วย: บาท
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรตาม
แผนปฏิบัติการ 2563
148,785,260.00
55,663,018.99
46,922,558.00
251,370,836.99
4,693,321.40
256,064,158.39

แผนงาน
1. แผนงานบุคลากร
2. แผนงานพืน้ ฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์
รวม
4. งบสารองไว้ส่วนกลาง
รวมทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
วงเงินงบประมาณ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63)
ที่จัดสรรระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
ร้อยละ
148,785,260.00
135,808,911.75
91
54,692,062.41
47,274,694.81
86
33,756,357.67
29,271,319.59
87
237,233,680.08
212,354,926.15
90
18,830,478.31
256,064,158.39

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แผนภาพที่ 8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนก
รายแผนงาน)
หน่วย: ล้านบาท
200

(91%)
150

148.79

135.81

100

(86%)
55.66

47.27

46.92

50

0

(87%)
29.27

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
จัดสรรต้นปี

แผนงานพื้ นฐาน
จัดสรรระหว่างปี

แผนงานยุทธศาสตร์
ผลการใช้จ่าย

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

3.4.2 ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก
รายหน่วยงาน)
หน่ ว ยงานที่มีร้ อยละการใช้ จ่ า ยสู งสุ ด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรร คื อ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จ านวน 8,000 บาท รองลงมา คือ ส านักสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จานวน
736,873.67 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99 และส านั ก ที่ มี ร้ อ ยละการใช้ จ่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ส านั ก คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน จานวน 3,508,125.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 79 ดังตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 9
ตารางที่ 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายหน่วยงาน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรตามแผน
ปฏิบัติการ 2563

หน่วยงาน
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11.งบรวมคณะทางานและคณะอนุกรรมการ
รวม
งบสารองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน

รวมทั้งสิ้น

หน่วย: บาท
ผลการใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรระหว่าง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63)
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ ร้อยละ

190,207,013.00 187,451,162.42
6,174,040.00
3,157,270.00
3,935,200.00
4,435,200.00
27,561,850.00
24,643,040.00
816,000.00
721,455.00
1,183,062.00
1,183,062.00
5,729,856.00
744,640.67
1,764,600.00
1,168,100.00
12,449,215.99
12,221,749.99
50,000.00
8,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
251,370,836.99 237,233,680.08
4,693,321.40
18,830,478.31
256,064,158.39 256,064,158.39

169,082,846.38
3,068,676.99
3,508,125.49
21,107,145.89
638,833.00
1,132,048.10
736,873.67
1,065,929.50
11,567,642.51
8,000.00
438,804.62
212,354,926.15

90
97
79
86
89
96
99
91
95
100
29
90

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แผนภาพที่ 9 สรุ ปผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก
รายหน่วยงาน)
หน่วย: ล้านบาท
200
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86%

50
97%
0

89%

79%

96%

99%

91%

95%

100%

29%

สบก.

สกค.

สคส.

สสค.

สฝป.

สมต.

สรป.

สกม.

สดส.

นตส.

งบรวม

จัดสรรต้นปี

190.21

6.17

3.94

27.56

0.82

1.18

5.73

1.76

12.45

0.05

1.50

จัดสรรระหว่างปี

187.45

3.16

4.44

24.64

0.72

1.18

0.74

1.17

12.22

0.008

1.50

ผลการใช้จ่าย

169.08

3.07

3.51

21.11

0.64

1.13

0.74

1.07

11.57

0.008

0.44

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

3.4.3 ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนก
รายยุทธศาสตร์)
สรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนก
รายยุทธศาสตร์ ณ วั นที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2565 จากเดิม จานวน 58 โครงการ งบประมาณ 46,922,558 บาท
มี ก ารขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงโครงการคงเหลื อ เป็ น จ านวน 51 โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
33,756,357.67 บาท มีผลการใช้จ่าย จานวน 29,271,319.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 87 ยุทธศาสตร์ที่มีร้อย
ละการใช้จ่ายสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 717,635.67
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 1,539,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 และ
ยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 8,404,028.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 85
ดังตารางที่ 7 และแผนภาพที่ 10
ตารางที่ 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายยุทธศาสตร์
หน่วย: บาท
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรตามแผน
ปฏิบัติการ 2563

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมทั้งสิ้น

1
9
6
17
18
51

639,900
1,355,900
8,316,696
21,625,970
14,984,092
46,922,558

วงเงินงบประมาณ
ที่จัดสรรระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563

ผลการใช้จ่าย
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63)

งบประมาณ
1,539,035.00
717,635.67
18,610,620.09
8,404,028.83
29,271,319.59

1,630,600.00
717,635.67
21,484,200.00
9,923,922.00
33,756,357.67

ร้อยละ
94
100
87
85
87

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แผนภาพที่ 10 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนก
รายยุทธศาสตร์)
หน่วย: ล้านบาท

25
21.63 21.48

20

(87%)
18.61

14.98

15
10
5

9.92

8.32
(94%)

(0%)

0.64

0

0

1.36

1.63

1.54

(85%)
8.40

(100%)

0.72 0.72

0
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดสรรต้นปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
จัดสรรระหว่างปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ผลการใช้จ่าย

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

3.5 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้สามารถแสดง
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในภาพรวม ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
2. จานวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึง

ร้อยละ

59.19

84.17

75

คน

69,395

63,395

30,000

ร้อยละ

63

85.89

ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนาไปปฏิบัติ
หรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ร้อยละ
ร้อยละ

93
71

83.03
92.30

75
80
75

เล่ม

-

2,000

-

ร้อยละ

613

-

75

1
50

1
50

1
50

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่อง
ร้อยละ
2. องค์ความรู้ที่สามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ที่มา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ภาคผนวก
(แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจาสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ลาดับ
ที่

งบประมาณ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

1 1.แผนงานการจัดทารายงานการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
1 ฉบับ (ตามพันธกรณี)

639,900

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
-

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
-63,990
คืนเงินงบประมาณ
(สม 0002/630

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.)

ปรับแผน COVID-19

รหัสกิจกรรม 63M2-20101

มติกสม. 17/2563)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

1
(ม.ค. 63)
การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทารายงานคูข่ นาน
ตามอนุสัญญา CERD

2
(ม.ค.-ก.พ.63)

3
(ก.พ.-มี.ค.63)

4
(พ.ค.-ส.ค.63)

การเสนอร่างรายงาน
คูข่ นานตามอนุสัญญา
CERD ต่อ กสม.
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

การจัดส่งรายงาน
ไปยังคณะกรรมการ
ประจาอนุสัญญาและ
คณะรัฐมนตรี

การเตรียมการ
และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจา
สนธิสัญญา

5
(ก.ย.63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

การขับเคลือ่ นสาระ
ของรายงานคูข่ นาน
ตามอนุสัญญา CERD
เพื่อให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม

1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimintion of All Forms of
Racial Discrimination (CERD) ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส (ประเภท ง)

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีรายงานคูข่ นานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ฉบับ

1

ผลการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
ยังไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามระดับที่ 4 และ 5 ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19
ทาให้สหประชาชาติได้เลือ่ นการ
ประชุมออกไป อย่างไม่มีกาหนด

P

P

P

สหประชาชาติเลื่อน
การประชุมออกไป
ไม่มีกาหนด เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19

เนื่องจากผลของการเลื่อน
ประชุม จึงยังไม่มีข้อเสนอ
แนะจากสหประชาชาติเกี่ยว
กับอนุสัญญา CERD ทาให้
ไม่สามารถกาเนินการ
ในส่วนนี้ได้ (การจัดส่ง
รายงาน CERD ไปยัง
สหประชาชาติและคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานคูข่ นานฯ ถือเป็น
การขับเคลื่อนตามอนุสัญญา)

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานที่จัดทาข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

งบประมาณ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

2 1.โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรร
ทรัพยากรน้าโดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศึกษา

1,297,900

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี้ผูกพันธ์

(สำนักกิจกำร กสม. กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน)

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ฉบับ

1

ผลลัพธ์
เสร็จสิ้นสัญญาจ้าง TOR
365 วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา
3 กันยายน 2563

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการจัดสรร
งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.
งานจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา
ดาเนินการศึกษาวิจัย
จัดทาร่างขอบเขต
ที่ปรึกษา (TOR)
2563 แต่เนื่องจากไม่สามารถ
(TOR) หารือกับ
งานจ้างที่ปรึกษา
ผ่านความเห็นชอบ ตามระเบียบ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่
ายประจาปี
(TOR) ให้ถูกต้อง
ของผูบ้ ริหาร
ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณ
พ.ศ.
2563
ไม่ทันต้น
ตามระเบียบพัสดุ
ปีงบประมาณ (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 26 กุมภาพันธ์ 2563) ที่
ประชุม กสม. บริหารเห็นชอบ
ผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
P
P
P
P
P
ได้ประมวล ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และ เลขาธิการได้อนุมัติและลง ดาเนินกระบวนการจ้าง ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. 2563 จึงเป็นเหตุให้การดาเนิน
โครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งต้องปฏิบัติ
สังเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ นามในขอบเขตงานจ้างที่ ที่ปรึกษาตามระเบียบที่ โดยลงนามในสัญญา
ตามกฎหมายและระเบี
ยบการจัดซ้อ
โครงการศึกษาวิจัย รวมถึงการปรึกษาหารือกับ ปรึกษาและเห็นชอบให้ เกี่ยวข้อง ระหว่าง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน
จั
ด
จ้
า
งต้
อ
งขยั
บ
ออกไป
โดยสามารถ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เดือนพฤษภาคม 2563
เริ่มดาเนินการขออนุมัติผู้จัดทา
โครงการศึกษาวิจัยฯ โดย
2562
สิงหาคม 2563
ขอบเขตงานจ้างและขออนุมัติ
วิธีคิดเลือก ตามหนังสือ
ขอบเขตงานจ้
างได้ในเดือนเมษายน
สานักกิจการ กสม. ที่ สม
2563
0001/482 ลงวันที่ 22
เมษายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพื่อ

พื้นที่ต้นน้าของประเทศไทย

เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ย.62)
(ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ก.พ.63)
(มี.ค.63)
นาร่างขอบเขต

ขอบเขตงานจ้าง

การดาเนินกระบวน

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

4

ลาดับ
ที่

งบประมาณ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

3 2.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยงข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

30,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1
2
3
4
5
(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)
(บาท)
6,542
ศึกษา ค้นคว้า
เสนอโครงการเพื่อ ศึกษา ค้นคว้า
กาหนดประเด็นและ จัดทาความเห็น

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
-20,000
คืนเงินงบประมาณ

คงเหลือ 6,458

(สม 0002/630
ปรับแผน COVID-19
มติกสม. 17/2563)

(สำนักกฎหมำย กสป.2)
รหัสกิจกรรม 59T5-50102

รวบรวมข้อมูลและ ขอความเห็นชอบ/
ข้อกฎหมาย
อนุมัติให้ดาเนินการ
ที่เกีย่ วข้องเพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะ
กาหนดชื่อเรื่องและ
เค้าโครงในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่องการแก้ไขปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยงข้อง
กับการยุติการตัง้ ครรภ์

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ฉบับ

รวบรวมข้อมูลและ จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ
ข้อกฎหมาย
ที่เกีย่ วข้อง เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์

1

P

P

P

P

P

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการยุติการตัง้ ครรภ์ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

5

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

4 3.โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คาสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง โทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

−

−

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.-ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ม.ค.-ก.พ.63)
(ก.พ.63)
(มี.ค.63)
ศึกษา ค้นคว้า

เสนอโครงการเพื่อ

ศึกษา ค้นคว้า

กาหนดประเด็นและ จัดทาความเห็น

รวบรวมข้อมูลและ

ขอความเห็นชอบ/

รวบรวมข้อมูลและ

จัดทาเนื้อหาอย่างย่อ และข้อเสนอแนะ

ข้อกฎหมาย

อนุมัติให้ดาเนินการ

ข้อกฎหมาย

ที่เกีย่ วข้องเพื่อ

จัดทาข้อเสนอแนะ

ที่เกีย่ วข้อง เพื่อจัดทา

กาหนดชื่อเรื่องและ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะ

เค้าโครงในการจัดทา
ข้อเสนอแนะ

(สำนักกฎหมำย กสป.2)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง โทษทางอาญา
กับหลักสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
ฉบับ

ผลลัพธ์

1

P

P

P

P

P

มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง โทษ
ทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

6

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

5 4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อเสนอแนะ/
ความเห็นต่อกฎหมายเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง "การลบประวัติอาชญากรรม
ตามร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม

28,000

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-28,000

-

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาข้อเสนอแนะ/

ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอโครงการเพื่อ

กาหนดประเด็นและ รับฟังความเห็น

เพื่อกาหนดประเด็น

ขอความเห็นชอบ/

จัดทาร่าง

จากหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค
ความเห็นต่อกฎหมาย เนื่องจากเกิดสถานการณ์

ปัญหาที่น่าสนใจ

ขออนุมัติดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ/

ที่เกีย่ วข้องโดย

ในการปรับปรุง

การระบาดของโรคติดต่อไวรัส

ปรับแผน COVID-19

ในการจัดทา

จัดทาข้อเสนอแนะ/

ความเห็น

การจัดประชุม

กฎหมายฯ กฎ

โคโรน่า 2019 อาจส่งผลต่อ

มติกสม. 17/2563)

ข้อเสนอแนะ/

ความเห็นต่อกฎหมาย ต่อกฎหมายเบื้องต้น เชิงปฏิบัติการหรือ

ระเบียบ หรือคาสัง่

วิธีการดาเนินการรวบรวมข้อมูล

คืนเงินงบประมาณ
(สม 0002/630

พ.ศ. ...."

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
(ส.ค.63)
(ส.ค.-ก.ย.63)

รหัสกิจกรรม 60T5-50103

ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ

(สำนักกฎหมำย กสป.1)

หลักสิทธิมนุษยชนฯ

ดาเนินการโดยวิธีอนื่ เพื่อให้สอดคล้องต่อ
ตามความเหมาะสม หลักสิทธิมนุษยชน

และการรับฟังความคิดเห็น

เสนอคณะกรรมการ

และอาจรวมถึงการใช้จ่าย

และประมวลข้อมูล

จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ
เสนอต่อเลขาธิการฯ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง การลบประวัติ
อาชญากรรมตามร่างพระราชบัญญัติ

ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

1

ผลลัพธ์
มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง การลบ
ประวัติอาชญากรรมตามร่าง
พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม
พ.ศ. ....

P

P

P

P

P

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

6 5. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อ
กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง
ฮอร์โมนและสิ่งจาเป็นต่อสุขภาวะ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

−

−

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค.62)
(ม.ค.63)
(ก.พ.-มี.ค.63)
(มี.ค.63)
(มี.ค.63)
ศึกษารวบรวมข้อมูล

จัดทาเค้าโครง

จัดประชุมเพื่อรับฟัง สรุปผลและจัดทา

จัดทาความเห็นหรือ

เพื่อกาหนดประเด็น

จัดทาความเห็น

ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะในการ

ปัญหาในการศึกษา

ร่างความเห็นต่อ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ร่างกฎหมายเสนอต่อ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ

(สำนักกฎหมำย กสป.1)

ผอ.สานักกฎหมาย

ระเบียบ หรือคาสัง่

ภายนอกและ

เพื่อให้สอดคล้องต่อ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หลักสิทธิมนุษยชน
เสนอไปยัง รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง สิทธิของผูต้ ้องขัง
ข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึงฮอร์โมนและสิง่ จาเป็น
ต่อสุขภาวะ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ฉบับ

1

ผลลัพธ์
มีข้อเสนอแนะมาตรการฯ เรื่อง สิทธิ
ของผูต้ ้องขังข้ามเพศ : กรณีการเข้าถึง
ฮอร์โมนและสิง่ จาเป็นต่อสุขภาวะ

P

P

P

P

P

ที่เกี่ยวข้อง

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)
-

7 6. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดทา
และกลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

500,000

411,893
คงเหลือ 88,107 บาท

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.ค.63)

(ก.ค.63)

เสนอโครงการและ

ประชุมเตรียม

แผนปฏิบัติงาน

ความพร้อมการดาเนิน

(ส.ค.63)
จัดเวทีสัมมนา

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

จัดทาสรุปผล

เสนอผลการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ต่อเลขาธิการ กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

โครงการ

รหัสกิจกรรม 63T5-50104
(สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
(โครงการเพิ่มใหม่ มติที่ประชุม กสม.บริหาร ครั้งที่ 20/2563 สม0002/740)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ดาเนินการจัดเวทีสัมมนาและสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอต่อเลขาธิการ กสม. บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ 5 ระดับ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระดับ

5

สามารถดาเนินโครงการแล้วเสร็จบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ 5 ระดับ โดยการจัด
เวทีสัมมนา การบรรยายภายใต้หัวข้อ “การ
พัฒนาการจัดทาและกลั่นกรองร่างรายงาน
ผลการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ” และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อปัญหาในการร่าง
รายงานฯ ปัญหาจากกฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดทาร่างรายงาน
ฯ และจัดทาสรุปผลโครงการเสรอต่อ
เลขาธิการ กสม.

เป้าหมาย

P

P

P
(ระหว่างวันที่ 26-28
ส.ค. 2563 ณ โรงแรม
อมารี พัทยา จ.ชลบุร)ี

P

P
ได้เสนอสรุปผล
โครงการสัมมนาฯ ต่อ
เลขาธิการ กสม.
สม 0003/1545 วันที่
13 ก.ย. 2563

*กรุณากรอกข้อมูลตัวชี้วัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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กลยุทธ์ที่ 2.2 : กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญ ในการปฏิบัติงานประจาปี
- ประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

10

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

1,500,000

7 1.โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) และการจัดทาคู่มือประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Handbook)
ของธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้ง
รายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง"

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-1,500,000

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย.63)
(มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
จัดทาร่างขอบเขต

ดาเนินกระบวนการ

ประชุมร่วมกับ

ตรวจรับการจ้าง

รายงานผลโครงการ

คืนเงินงบประมาณ

การจ้างที่ปรึกษา

จัดซือ้ จัดจ้าง

ที่ปรึกษาดาเนิน

ที่ปรึกษาดาเนิน

ศึกษาวิจัยฯ

สม 0002/1004

โครงการฯ (TOR)

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้ โครงการศึกษาวิจัยฯ โครงการศึกษาวิจัยฯ ต่อผูบ้ ริหาร / กสม.

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)
รหัสกิจกรรม 59T5-50210

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีร่างคู่มือ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสาหรับภาคธุรกิจน้าตาลและ

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

−

−

ผลลัพธ์

−

ยกเลิกโครงการ
ตามมติที่ประชุม กสม. บริหาร ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

8 2.โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ไม่ใช้งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยังไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

−

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

−

−

ผลลัพธ์

−

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

9 3.โครงการจัดทาหลักสูตรธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ไม่ใช้งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ยังไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
เนื่องจากเป็นการทางานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าภาพ

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

จึงไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับได้

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

−

− วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน (กสม.กับก.ล.ต.) เพื่อเตรียมวางหลักสูตรอบรม
และการทา HRDD
− ดาเนินการจัดตัง้ คณะทางาน เพื่อขับเคลือ่ นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามคาสัง่ ที่ ๗/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓
− วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สาหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ณ ห้องประชุม ๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ สานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

10 โครงการจัดทาหลักเกณฑ์ในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับธุรกิจเอกชน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ยังไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ

ในการนาหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ไปดาเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

−

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

−

−

ผลลัพธ์

−

ในคราวประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และครั้งที่๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ที่เน้นการสร้างการรับรู้ (recognition) ให้แก่ธุรกิจ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลให้กับธุรกิจที่นาหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ไปดาเนินการอย่างจริงจัง ในเรื่อง ของรายละเอียด
เห็นควรนามาหารือเพื่อพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม กสม. บริหาร ในเบื้องต้นมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานไปยัง
ก.ล.ต. ให้นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผน การสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

11 1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษา
วิจัยสิทธิมนุษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมถึงสิทธิประการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

612,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค.62)
(พ.ย.62-ม.ค.63) (ก.พ.-พ.ค.63) (มิ.ย.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)

การจัปรั
ดทบาแผนการน
าเนินการตาม
1) คืนเงินงบประมาณ 56200086,670
บาท (สม 0002/630
แผน COVID-19า มติกการด
สม. 17/2563)
- 562,000 บาท
(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

2) จัดสรรเพิ่ม

40,000 บาท

การดาเนินการตาม

ผลการศึกษาวิจัย

ข้อ 1 โดยนาผล

ข้อ 1 โดยนาผล

ไปเผยแพร่และ

การศึกษาวิจัยไป

การศึกษาวิจัย

ขับเคลือ่ นทางวิชาการ เผยแพร่และ

ขับเคลือ่ นกับภาคี

และสังคม

แลกเปลีย่ นเรียนรู้

เชิงยุทธศาสตร์และ

(กลุ่มงำนวิจัยสิทธิมนุษยชน)

(สม 0002/862)

กับกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้

ภาคีแวดล้อมตามที่

รหัสกิจกรรม 62M2-21101

3)คืนเงินงบประมาณ

ส่วนเสีย

กาหนดเป็น
ผลผลิตหลัก

- 3,330 บาท
(สม 0002/887)

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

เผยแพร่ประเด็นสิทธิชุมชนฯ แก่กลุม่ เป้าหมาย กลุม่ / หน่วยงาน
เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง

500

การสรุปผลโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
เผยแพร่และขับเคลือ่ น ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทา
ในระดับประเทศ
ให้ต้องปรับแผนงานรายละเอียด
ในประเด็นสิทธิชุมชน ผลการศึกษาวิจัย
กิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลือ่ นใน
และสิทธิอนื่ ที่เกีย่ วข้อง ต่อเลขาธิการ กสม. ชุมชนและการจัดเสวนา โดยปรับ
กับการพัฒนาที่มิตร
เป็นกกิจกรรมประชุมทางไกล
การจัดทาเอกสารเผยแพร่ พร้อม
กับสิง่ แวดล้อมและ
กระบวนการติดตามผ่าน
ประเด็นอืน่ ๆ
แบบสอบถามและมีการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพในพื้นบาง
พื้นที่

การจัดการเสวนา

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์

P

P

P

เผยแพร่ประเด็นดังกล่าว ให้กับหน่วยงาน
มีการจัดทาแผนการ การนาผลการศึกษาวิจัยไป การนาผลการศึกษาวิจัยไป
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
เผยแพร่และขับเคลื่อน
เผยแพร่ ณ จ.เพชรบุรี
เผยแพร่ ณ จ.สงขลา
ท้องถิ่น สถาบันวิชาการ รวมทั้งสิ้น 612 งานวิจัยเสนอต่อเลขาธิการ
เชียงใหม่ และราชบุรี
หน่วยงาน พร้อมกระบวนการติดตามผ่าน กสม. (สม 0002/1147)
แบบสอบถามและประเมินผลเชิงคุณภาพใน ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562
พื้นบางแห่งได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออก
ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์
(จังหวัดจันทบุร)ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การระบาดของไวรัสโคโร
มหาสารคาม) ภาคเหนือ (เชียงราย) และ น่า ได้มีการทบทวนและ
ภาคตะวันตก (ราชบุรี และสุพรรณบุร)ี
ปรับแผนดังกล่าว โดย
เสนอต่อเลขาธิการ กสม.
เพื่อเห็นชอบ (สม
0002/492) ลงวันที่ 28
เม.ย. 2563

P

P

การจัดทาเอกสารเผยแพร่
ได้จัดทาสรุปผลการ
ประเด็นดังกล่าว ส่งให้กับ ดาเนินการเผยแพร่และ
กลุ่มเป้าหมายเป็น
ขับเคลื่อนผลการ
หน่วยงานภาครัฐที่
ศึกษาวิจัยต่อเลขาธิการ
เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง แล้ว ตามหนังสือสานัก
ส่วนท้องถิ่น สถาบัน
กิจการ กสม. ที่ สม
วิชาการ รวมทั้งสิ้น 612 0002/1023 ลงวันที่ 30
หน่วยงาน
กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

503,900

12 2. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-503,900

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค. 63)
(ก.พ. - มิ.ย.63)
(ก.ค.63)
(ส.ค.63)
(ส.ค. - ก.ย.63)
ประชุมเตรียมการ
ระหว่างสานักงาน
กับกองทุนยุติธรรม

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สรุป วิเคราะห์ ข้อมูล
พรบ.กองทุนยุติธรรม ทางวิชาการเกี่ยวกับ
พ.ศ.2558 ในประเด็น พรบ.กองทุนยุติธรรม

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กศป.)

สถาบันการศึกษา

ปัญหาทางกฎหมาย

พ.ศ.2558 ในประเด็น

กองทุนยุติธรรมของ

รหัสกิจกรรม 62M2-21102

ในพื้นที่

และการบังคับใช้

ปัญหาทางกฎหมาย

ประชาชนในพื้นที่

ภาคประชาสังคม

กฎหมาย

และการบังคับใช้

คืนเงินงบประมาณ
สม 0002/1004

หารือและออกแบบ

จัดกิจกรรม
การสัมมนาวิชาการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาข้อเสนอทาง
นโยบายและแก้ไข
กฎหมายในการเข้าถึง

กฎหมาย

กิจกรรมการสัมมนา
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1.มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
2.ได้เอกสารข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
กองทุนยุตธิ รรม ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ.2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
-

-

ผลลัพธ์
-

ยกเลิกโครงการ
ตามมติที่ประชุม กสม. บริหาร ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด
3.ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ
มีสรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

1,197,840

13 3. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน"

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-1,197,840

-

คืนเงินงบประมาณ
สม 0002/1004

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(เม.ย.-พ.ค.63)
(พ.ค.63)
(มิ.ย - ก.ค.63)
(ส.ค.63)
(ก.ย.63)
แต่งตั้ง

จัดการประชุม

ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล

การประชุม

รายงานผลโครงการ

คณะอนุกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/

สถานการณ์ ปัญหา

เชิงปฏิบัติการจัดทา

ต่อผูบ้ ังคับบัญชา/

คณะทางาน

คณะทางาน

และผลกระทบ

รายงานข้อเสนอแนะ

กสม.

ที่เกี่ยวข้อง

จากโครงการพัฒนา

ในการส่งเสริมและ

ระเบียเศรษฐกิจ

คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

ภาคตะวันออก

หรือการสัมมนารับฟัง

(สำนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กพค.)

ความคิดเห็นในส่วน

รหัสกิจกรรม 62M2-21103

ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และข้อเสนอแนะใน
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย
-

-

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์
-

ยกเลิกโครงการ

ตามมติที่ประชุม กสม. บริหาร ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

17

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทาคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง”
มีเป้าหมายการดาเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ กสม. จานวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 2.3) และยุทธศาสตร์ที่ 3 (กลยุทธ์ที่ 3.2)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทางานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

14 1. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Global Alliance of National Human Rights
Institutions : GANHRI)

910,900

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-908,900

2,000

คืนเงินงบประมาณ
สม 0002/1004

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค.63)
(ม.ค.-ก.พ.63) (ก.พ.-มี.ค.63) (พ.ค.-ก.ย.63)
(ก.ย.63)
ประสานงานผูจ้ ัด

เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ

เข้าร่วมและแสดง

เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ

ด้านสารัตถะ/ท่าที

ที่แน่นอน

ประเด็น logistics/

และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม

technology ต่างๆ

การประชุม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาสรุปผลประชุม

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กรป.1)
รหัสกิจกรรม 63M2-21301

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาท

หน่วยนับ แผน/เป้าหมาย

-

-

ผลลัพธ์
จัดทาเอกสารคูม่ ือเสริมสร้าง

P

P

ต่อที่ประชุมตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

ความข้าใจ เรื่องการดาเนินงานของ

P

P

P

GANHRI แจ้งเลือ่ น

เนื่องจากไม่มี

*(ได้มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการดาเนินการ

กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร

การประชุมออกไป

การประชุม จึงไม่

เนื่องจาก GANHRI เลือ่ นการประชุม)

ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน

ไม่มีกาหนดเนื่องจาก

สามารถจัดทารายงาน

แห่งชาติ (GANHRI) เพื่อเป็นประโยชน์

การแพร่ระบาดของ

สรุปผลการประชุม

ต่อการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

โรคโควิด 19

และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้

ระหว่างประเทศของ กสม.

ได้มีการเปลีย่ นแปลง

กสม. ได้ให้ความเห็นชอบร่างคูม่ ือ

รูปแบบการดาเนินการ

ดังกล่าวในคราวประชุม กสม.

เป็นการจัดทาเอกสาร

ด้านบริหาร ครั้งที่ 30/2563

คูม๋ ือเสริมสร้างความ

วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563

เข้าใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

15 2. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)

952,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-802,525

149,874.59 ประสานงานผูจ้ ัด

คืนเงินงบประมาณ

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

-779,500

รหัสกิจกรรม 62M2-21302 งบประมาณ 172,900 บาท

ด้านสารัตถะ/ท่าที

ที่แน่นอน

ประเด็น logistics/

และเอกสารประกอบ ถึงการมีส่วนร่วม

technology ต่างๆ

การประชุม

(ก.ค.63)
P

2.1 การเข้าร่วมประชุมประจาปีของกรอบความร่วมมือสถาบัน
สิทธิมนุยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific

(ก.ค.-ส.ค.63)
P

ผลการดาเนินงาน
(ส.ค.63)
P

เนื่องจากการแพร่ระบาด
จัดเตรียมห้องประชุม
ของโรคโควิด 19 ทาให้
สาหรับการประชุม
การประชุมจัดขึ้นใน
ประจาปี APF ครั้งที่ 25
รูปแบบการประชุมออนไลน์ ในรูปแบบเสมือนจริง

Forum of National Human Rights Institutions: APF)
ครั้งที่ 25 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (ประเภท ข.)
(การประชุมผ่านระบบทางไกล)

(ก.ค.63)
2.2 การประชุมเครือข่ายผูบ้ ริหารระดับสูง Senior Executive

เข้าร่วมและแสดง

เพื่อทราบกาหนดการ งบประมาณและ

(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

รหัสกิจกรรม 63M2-21302 งบประมาณ 779,500 บาท

เตรียมองค์ประกอบ/ เตรียมการ

P

Officer: SEO ของ APF ครั้งที่ 8 ต่อจากการประชุมประจาปี

(ก.ค.-ส.ค.63)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทาสรุปผลประชุม

บทบาทเพื่อแสดงออก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์

ในที่ประชุม

(ก.ย.63)
P

(ก.ย.63)
P

คณะผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมประจาปี ในรูปแบบ
การประชุมเสมือนจริงผ่าน
โปรแกรม Zoom ณ ห้อง
ประชุม 603 สานักงาน กสม.

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

เนื่องจากไม่มีการประชุม จึงไม่สามารถจัดทารายงานวรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะได้ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจาก
APF ว่ากาลังพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมดันระหว่างสมาชิก SEO ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในช่วงระหว่างที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมแบบ face to face ได้

APF ครั้งที่ 25
คืนเงินงบประมาณ

2.3 การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมิน
สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี2563
ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค. 63 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

172,900

-23,025.41
(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

149,874.59

(พ.ย.62)

(ธ.ค.62)

(ม.ค.63)

(ก.พ.63)

P

P

P

P

(มี.ค.63)
P
เสนอประเด็นสาคัญจากการ
ประชุมแก่คณะทางานเพื่อ
ประกอบการเตรียมการตอบ
ข้อซักถาม SCA

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

16 3. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ South East Asia National
Human Rights Institutions Forum (SEANF)

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

1,649,900

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
-1,356,644.55
(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

293,255.45 ประสานงานผูจ้ ัด

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

คณะผูแ้ ทนเข้าร่วม

จัดทารายงานสรุป

เพื่อทราบกาหนดการ คณะผูแ้ ทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง ผลการประชุม

ที่แน่นอน

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

การจัดการที่เกีย่ วกับ

63M2-21303

การเดินทางของ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เลขาธิการ กสม.

คณะผูแ้ ทนที่เข้าร่วม
3.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ

(ก.ย.62)
P

(ก.ย-ต.ค.62)
P

ผลการดาเนินงาน
(ก.ย-ต.ค.62)
P

ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ

(ต.ค.-พ.ย.62)
P

คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย นาเสนอรายงานสรุปผลการ
ประธาน กสม./ผอ.สรป./ผอ. ประชม ต่อเลขาธิการ กสม.
สคส./เจ้าหน้าที่ สรป.เข้าร่วม และกสม. ในคราวประชุม กสม.
การประชุม ระหว่างวันที่
ด้านบริหาร ครั้งที่ 29/2562
20-25 ต.ค. 62 ณ กรุงดิลี
เมื่อวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62

ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ประเภท ก.)

3.2 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจาปี ครั้งที่ 17

(ต.ค.62)
P

(ส.ค.63)
P

(ส.ค.63)

(ส.ค.-ก.ย.63)

(ก.ย.63)

(ก.ย.63)

ได้รับการประสานจากผู้จัดการประชุมดังกล่าว ว่าจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2563

อินโดนีเซีย (ประเภท ก.)
3.3 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ TWG ของกรอบ
ความร่วมมือ SEANF

(ก.พ.-เม.ย.63)

(เม.ย.-พ.ค.63)

(เม.ย.-พ.ค.63)

P

P

P

ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงาน กสม.

ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สานักงาน กสม.

(พ.ค.-มิ.ย.63)

P

P

คณะผู้แทน กสม. เข้าร่วมประชุม นาเสนอรายงานสรุปผลการประชม
ต่อเลขาธิการ กสม.และกสม. ใน
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประเด็นการป้องกันการทรมาน คราวประชุม กสม. ด้านบริหาร
ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันอังคารที่ 2
และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มิ.ย. 63

ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 63

(พ.ค.63)

(มิ.ย.63)

(มิ.ย.63)

(ก.ค.63)

P

P

P

(ก.ค.63)

(ก.ค.63)

P

P

คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย นาเสนอรายงานสรุปผลการประชม
ต่อเลขาธิการ กสม.และอยู่
ประธาน กสม./ผอ.สรป./ผอ.
ระหว่างนาเสนอ กสม. ต่อที่
สคส./เจ้าหน้าที่ สรป.เข้าร่วมการ
ประชุม กสม. ด้านบริหาร
ประชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

3.4 การเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือ

ประสานงานผู้จัด

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เพื่อทราบกาหนดการ

เฉียงใต้ (SEANF) ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) ตามที่

ที่แน่นอน

เจ้าภาพของการประชุมกาหนด ณสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และ/หรือประเทศมาเลเซีย

(พ.ค.63)
ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

P
(ก.ค.63)

ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนสิงหาคม 2563

P

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการด้านสารัตถะ
คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการ และเอกสารประกอบ
ประชุม/งบประมาณและ
การจัดการที่เกี่ยวกับการ การประชุม
เดินทางของคณะผู้แทนที่
เข้าร่วม

(มิ.ย.63)

(มิ.ย.63)

คณะผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมและแสดง
บทบาท มีส่วนร่วม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานสรุปผลการ
ประชุมเสนอต่อประธาน
กสม.หรือ กสม. หรือ
เลขาธิการ กสม.

ใรที่ประชุม

(มิ.ย.63)

(ก.ค.63)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ได้ระบาดไปทั่วโลก จึงส่งผลให้ไม่มีการประชุม
ตามกรอบความร่วมมือฯ

(ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ส.ค.63)

(ก.ย.63)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ได้ระบาดไปทั่วโลก จึงส่งผลให้ไม่มีการประชุม
ตามกรอบความร่วมมือฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

148,500

17 4. แผนงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

82,379.61 รวบรวมข้อมูลและ

-66,120
(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กพม.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ต.ค. 62)
(พ.ย. 62)
(พ.ย. 62)
(ธ.ค. 62)
(ม.ค. 63)
จัดทาเอกสาร

มีเอกสารเตรียมการ

เข้าร่วมการประชุม

ในการเข้าร่วม

จัดทาสรุป

ขับเคลือ่ นผล

ผลการประชุม

การประชุมไปยัง

ประกอบการประชุม การประชุมโดยหารือ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

กับหน่วยงาน

63M2-21304

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทต่อที่ประชุม
ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ครั้ง

1

เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.
2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

P

P

P

P

P
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

18 5. แผนงานในกรอบความร่วมมือทาง
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมาธิการของ
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

381,256

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด
- 277,799.98
(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

103,456.02 ประสานงานผูจ้ ัด

ขออนุมัติองค์ประกอบ เตรียมการ

คณะผูแ้ ทนเข้าร่วม

เพื่อทราบกาหนดการ

คณะผูแ้ ทนที่เข้าร่วม ด้านสารัตถะและ

การประชุมและแสดง ผลการประชุม

ที่แน่นอน

การประชุม/

เอกสารประกอบ

บทบาท มีส่วนร่วม

เสนอต่อประธาน กสม.

งบประมาณและ

การประชุม

ใรที่ประชุม

หรือ กสม. หรือ

การจัดการที่เกีย่ วกับ

(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

การเดินทางของ

62M2-21305

คณะผูแ้ ทนที่เข้าร่วม

(ต.ค.-พ.ย.62)

5.1 การประชุมความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดย

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

จัดทารายงานสรุป

เลขาธิการ กสม.

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

(พ.ย.62)

(ธ.ค.62-พ.ค.63)

P

P

คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
- ครั้งที่ 1 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการทาให้
สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียน (ตามข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.62) ณ กรุงจาการ์ตา

ผู้จัดประชุมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

P

P

P

เจ้าหน้าที่ สรป. เข้าร่วม
นาเสนอรายงานสรุปผล
ประชุม ระหว่างวันที่ 10-12 การประชุมต่อเสขาธิการ
พ.ย. 62 ณ กรุงจาการ์ตา กสม. ตามหนังสือ สรป. ที่

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน

สม 0007/569
ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

* หมายเหตุ ภายใต้แผนงานในกรอบความร่วมฯ (AICHR) มีการประชุมตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 จานวน 3 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1 การประชุมหารือฯ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 62 ได้นาเสนอรายงานสรุปผลการประชุมต่อเลขาธิการ กสม.
ตามหนังสือ สรป. ที่ สม 0007/569 ลงวันที่ 14 ต.ค. 63 ซึง่ ไม่ทันตามระยะเวลาที่ดาเนินการในปีงบประมาณ สิน้ 30 ก.ย. 63 จึงไม่นับแผนงานในกรอบความร่วมฯ (AICHR) เป็นโครงการที่ดาเนินแล้วเสร็จ ณ 30 ก.ย. 63
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)
- ครั้งที่ 2 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

66,798.12

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงาน
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ธ.ค.62)
P

P

P

ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร
ในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน หรือ
AICHR Consultation on Freedom of Opinion,Expression

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

P

P

ประธาน กสม. และ
เจ้าหน้าที่ สรป. เข้าร่วม
ประชุม ระหว่างวันที่
6-10 ธ.ค. 62 ณ เมือง
Nusa Dua เกาะบาหลี

นาเสนอรายงานสรุปผล
การประชุมต่อเลขาธิการ
กสม. และกสม. ในคราว
การประชุม กสม. ด้าน
บริหาร ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ก.พ.
63

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62-มี.ค.63)

P

P

ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ครั้งที่ 3 การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติ

ตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกีย่ วกับ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ (Freedom of
Religion and Believe - FoRB) ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.62

ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

36,657.90

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

(ธ.ค.62)

P

P

P

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ สรป. และ
นาเสนอรายงานสรุปผล
เจ้าหน้าที่ สคส. เข้าร่วม การประชุมต่อเสขาธิการ
ประชุม ระหว่างวันที่ กสม. ตามหนังสือ สรป. ที่
10-13 ธ.ค. 62 ณ เมือง
สม 0007/199 ลงวันที่
Nusa Dua เกาะบาหลี
31 มี.ค. 63
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

460,000

19 6. โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการของ SEANF

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

-

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

เพื่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา
ดูงานในประเทศไทย
รหัสกิจกรรม 63M2-21306
(สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

-

-

-

-

ขอยกเลิกโครงการ
(ตามมติ ที่ประชุม กสม.บริหาร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต ้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

600,000

20 1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน"

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-363,500

231,500

(สม 0002/630 ปรับ
แผน COVID-19 มติ
กสม. 17/2563)

รหัสกิจกรรม 62M1-11102

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค.-ก.พ.63)
(มี.ค.63)
(เม.ย.63)
(พ.ค.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ส.ค.63)
กาหนดแผน

สรุปผลการประชุม/

จัดประชุม/อนุมัติ

การดาเนินงาน/

สัมมนา สรุป

การจ้าง (ฉบับที่ 1)

ประสานผูส้ นใจเขียน ข้อเสนอแนะของ กสม.
บทความเพื่อเขียน

(สำนักกฎหมำย กลุ่มงำนนิติกำร)

และสรุปงานวิจัย

และแก้ไข (ฉบับที่ 1) ที่น่าสนใจ/ตรวจสอบ
การส่งบทความ
เนื้อหา (ฉบับที่ 1)

เชิงปริมาณ/คุณภาพ

หน่วยนับ
ฉบับ

แผน/เป้าหมาย
2

จัดประชุม/จัดส่ง

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ

วารสารฉบับสมบูรณ์

เชื้อไวรัสโควิด-19 คณะทางาน

ให้ผู้เขียนบทความและ จัดทาวารสารจึงรวบรวมบทความ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และจัดส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้าง

และประสานการนา
งานสารฉบับสมบูรณ์
ลงเว็บไซต์สานักงาน
กสม. (ฉบับที่2)

จัดพิมพ์ล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
ขอขยายเวลาดาเนินการออกไป
26 วัน จึงทาการนาวารสาร
ฉบับสมบูรณ์ลงเว็บไซต์ล่าช้า

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ฉบับสมบูรณ์

ดาเนินการจัดพิมพ์
วารสาร/จัดส่งวารสาร
ฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เขียน
บทความและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประสานการ
นาวารสารฉบับสมบูรณ์ลง
เว็บไซต์สานักงาน กสม.
(ฉบับที่1)/กาหนด
แผนการดาเนินงาน/
ประสานผู้สนใจเขียน
บทความ เพื่อเขียนและ
แก้ไข (ฉบับที่2)

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์
เผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์สานักงาน

P

P

P

P

P

http://www.nhrc.or.th/Human-RightsKnowledge/Documents/law-nhrc.aspx
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

573,000

21 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

489,037
คงเหลือ
85,083

(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกีบ่ วกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ม.ค.63)
(ม.ค.63)
(ม.ค.-มิ.ย.63)* (ก.ค.-ส.ค.63)*
(ก.ย.63)
จัดทาแผน
การปฏิบัติงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เสนอโครงการต่อ
เลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ

ดาเนินโครงการ
จัดทารายงานสรุป
ฝึกอบรม
ผลการดาเนิน
จานวน 2 รุ่น
โครงการ
1.ระดับผู้บังคับบัญชา

(สำนักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน)

(ม.ค.63)

รหัสกิจกรรม 63S1-10101

2.ระดับผู้ปฏิบัติ

เสนอ
ผลการดาเนินงาน
ต่อ กสม.

(มิ.ย.63)*
1.อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผูบ้ ังคับบัญชา
จานวน 30 คน
2.อบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง ระดับผูป้ ฏิบัติ
จานวน 70 คน

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ปัญหาภายนอก
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ในช่วงเดือน ก.พ. - มิ.ย.
63 ทาให้การดาเนินการจัด
เตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผ็
ปฏิบัติงนรอบ 2 มีความขลุกขลัก
เนื่องจากต้องจัดการอบรมให้แล้ว
เสร็จก่อนเดือน ก.ย. 63 ทาให้มี
ปัญหาในการจัดการทั้งเรื่องประสาน
หน่วยงานผู้เข้าร่วมอบรมรวมตลอก
ทั้งการติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ผู้ดาเนินการอบรมทั้งจากภายในและ
วิทยากรจากภายนอก

ปัญหาภายใน
การสื่อสารระหว่างส่วนงานที่
เกี่ยวข้องยังคงคลาดเคลื่อนใน
ข้อมูลที่ถูกต้อง การวางแผนงานยัง
ขาดความชัดเจนในข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ร้อยละ

75

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจและ

P

มีความตระหนักในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 78

P

P

P

P

ควรมีการเตรียมการที่ดคี วรวางรอบ
ระยะเวลาการดาเนินการร่วมกันให้
แน่นอน ลดขั้นตอนในการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น

*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากหลายปัจจัยที่มีอาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากเหตุสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(บาท)

208,420

22 3. โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในสังคมไทย
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเผยแพร่
และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา
(Human Rights Education) ในสังคมไทย"
(เปิดตัวหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มือการจัด
การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

208,420

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ธ.ค. 62)
(ธ.ค. 62)
(ม.ค. 63)
(ม.ค. 63)
(ก.พ. 63)
กาหนดแผนงาน

จัดทาโครงการ

จัดเตรียม

ดาเนินการ

สรุปผล

และเสนอขอ

ความพร้อมใน

จัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

อนุมัติโครงการ

การดาเนิน

และประเมินผล

กิจกรรม

การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

รหัสกิจกรรม 62M1-11101
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กกส.)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
(5 ระดับ)

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระดับ

5 ระดับ

มีสรุปผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเสนอต่อเลขาธิการ กสม. และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สานักงาน กสม.
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/State
ments-Press-Releases-Open-Letters/Press
-Releases/กสม-ส่งมอบหลักสูตรและคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ด้านสิ.aspx

P

P

P

P

P

จัดสัมมนา เมื่อวันที่
13 ม.ค. 2563
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

2,113,800

23 4. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2562

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(ก.ย.62)
(ต.ค.62)
(ธ.ค.62)
(ก.พ.63)
(ม.ค.63)

2,073,990 กาหนดแผนงาน

-39,810
(คืนเงิน
สม 0002/707
วันที่ 9 ก.ค. 63)

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

จัดทาโครงการและ

จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

เสนอขออนุมัติ

ในการดาเนินกิจกรรม

การจัดกิจกรรมและ

โครงการ

ประเมินผล
การจัดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 62M1-80508

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

คน

400

400

P

P

P

P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

398,000

24 5. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-3,000

395,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(มิ.ย.62)
(ก.ค.62)
(ส.ค.62)
(ก.ย.62)
(ก.พ.63)
เสนอตัง้ คณะทางาน

(คืนเงิน
สม 0002/707
วันที่ 9 ก.ค. 63)

กาหนดเนื้อหา

จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

ในการดาเนินงาน

ในการดาเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผล

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

การจัดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 63M1-80507

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีผไู้ ด้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

P

P

P

P

P

คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

4,900,000

25 6. โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(Human Rights Executive Program)

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ส.ค. 63)

4,880,000 ศึกษาข้อมูลเพื่อ

จัดทาแผนงาน

จัดทาโครงการ

จัดทา TOR จัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ดาเนินการ

คงเหลือ

เตรียมดาเนินการ

กระบวนการ

20,000

โครงการ

จัดซือ้ จัดจ้าง

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)
รหัสกิจกรรม 63M1-11103

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีผไู้ ด้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

P

P

P

P

P

คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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งบประมาณ

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

300,000

26 7. โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

-

291,500

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
กาหนดแผนงาน

จัดทาโครงการและ

จัดเตรียมความพร้อม ดาเนินการจัดกิจกรรม สรุปผล

คงเหลือ

เสนอขออนุมัติ

ในการดาเนินกิจกรรม

8,500

โครงการ

การจัดกิจกรรมและ
ประเมินผล

รหัสกิจกรรม 62M1-11104

การจัดกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

คน

30

ผลลัพธ์

P

P

P

P

P

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

500,000

27 8. โครงการพัฒนาและจัดทาคู่มือวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

500,000

-

-300,000
(สม 0002/707
วันที่ 9 ก.ค. 63)
-200,000
(สม 0002/1004
วันที่ 25 ก.ย. 63)

รหัสกิจกรรม 62M1-11105
(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กสส.)

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
จัดทาแผน

ดาเนินการประชุม

เสนอโครงการต่อ

ดาเนินการจัดทาคูม่ ือ จัดทาสรุป

การปฏิบัติงาน

หารือเพื่อรวบรวม

เลขาธิการ กสม.

วิทยากรกระบวนการ ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลจากทุกฝ่าย

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านสิทธิมนุษยชน

ที่เกีย่ วข้อง

โครงการและ

ได้คมู่ ือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ต่อผูบ้ ริหารและ กสม.

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ฉบับ

1

-

P

P

P

P

P
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34

ลาดับ
ที่

งบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ
(บาท)

28 9. โครงการพัฒนาและจัดทาแนวทางการเรียนรู้
สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับระดับอุดมศึกษา

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ระหว่างปี
เพิ่ม/ลด

(บาท)

700,000

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด / ระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จในแต่ละระดับ
1
2
3
4
5
(พ.ค. 63)
(มิ.ย.63)
(ก.ค. 63)
(ส.ค. 63)
(ก.ย. 63)
จัดทา
แผนการปฏิบัติงาน

(สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)

เสนอโครงการ
ต่อเลขาธิการ กสม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ดาเนินการประชุม
หารือเพื่อจัดทา
แนวทางการเรียนรู้

จัดทาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้

โครงการและ

สิทธิมนุษยชนศึกษา

สิทธิมนุษยชนศึกษา

งบประมาณ

สาหรับอุดมศึกษา

สาหรับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีการ
สรุปผลการดาเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

หน่วยนับ

แผน/เป้าหมาย

อาจจะมีการยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผลการดาเนินงาน

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จโครงการ*
เชิงปริมาณ/คุณภาพ

สรุปผล
การจัดกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ผลลัพธ์
-

P

P

P

P

P
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