
 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 10/๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ท่ี 9 กันยายน 2562  
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 10/๒๕๖๒  

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

----------------------------------- 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 2.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 

โดย ส านักบริหารกลาง (กบท.) 
  

 2.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดย หน่วยตรวจสอบภายใน           

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ  

มนุษยชนแห่งชาติ 
โดย ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

  

 3.2 การจัดจ้างรายการวิทยุประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดย ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

  

 3.3 การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
      โดย ส านักบริหารกลาง (กพพ.)           

  

 3.4 สรุปสาระส าคัญผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายใต้หัวข้อ “การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของส านักงาน กสม. ที่เชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 
โดย ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

 3.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
โดย ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

 3.6 กรอบอัตราการจ้างเอกชนด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      โดย ส านักบริหารกลาง (กพ.)           

  

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

................................................................................................. ........................................ 

........................................................................................................................................................ ........................... 

........................................................................................................................................................ ........................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
การติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
โดย ผู้แทนส านักบริหารกลาง 
ประธานกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน

ตามมติคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ได้รับทราบผลการด าเนินงาน 

ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม. ได้มีหนังสือติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
เพ่ือขอให้ส านัก/หน่วย รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือที่ 
สม 0001/ว2134 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

บัดนี้ ส านัก/หน่วยได้รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนที่ประชุมมาเพ่ือโปรดทราบ 

ความเห็นที่ประชุม 

............................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. ...................... 

มติที่ประชุม 

........................................................................................ ................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................................................................................................  



๑

ตารางติดตามความคบืหน้าการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และ 4 - 9 /๒๕๖๒ (พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ล า
ดับ

 

เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 
ส านัก/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง   การเตรียมการประเมินการแบ่งส่วนราชการ 
(โครงสร้างองค์ กร) หลั งจากประกาศใช้งาน  และ         
การวิเคราะห์อัตราก าลัง  
มติท่ีประชุม   มอบส านักบริหารกลางด าเนินการ 

กทบ. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างานวิเคราะห์
อัตราก าลังฯ โดยคณะท างานวิเคราะห์อัตราก าลังฯ 
ได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการวิเคราะห์
อัตราก าลัง การวางแผนข้ันตอนการด าเนินการออกแบบ
เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล กระบวนงานและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตรวจสอบและทดลองใช้
เครื่องมือ ส่งให้ส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการ กระบวนงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ จัดเก็บ
ข้อมูลปัจจุบัน โดยผู้บริหารและแต่ละส่วนราชการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนด
ต าแหน่งและอัตราก าลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งยังค้างด าเนินการ 3 
ส่วนราชการ รวมถึงการด าเนินการของส านักบริหาร
กลาง เพื่อน าข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ความต้องการก าลังคนว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคน
ประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใดในส่วนราชการ แล้ว
ด าเนินการก าหนดประเภทบุคลากร ต าแหน่ง สายงาน 
คุณสมบัติและจ านวนให้ เหมาะสมกับภารกิจ และ
สอดคล้องกับลักษณะงาน สรุปและรายงานผลการ
วิ เคราะห์ บทบาท ภารกิ จ  อ าน าจหน้ าที่  ข้ อมู ล
กระบวนการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ความต้องการก าลังคน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง 
สายงาน คุณสมบัติและจ านวนบุคลากร เสนอต่อ
คณะท างานวิเคราะห์อัตราก าลังฯ และ กสม. ต่อไป 

2. การประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เรื่อง   การจัดท าประกาศยกเลิกการเรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
มติที่ประชุม   ส่งมอบร่างประกาศส านักงานฯ ให้ส านัก
กฎหมาย โดยกลุ่มงานนิติการ เพื่ อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สกม. สกม. โดยกลุ่มงานนิติการ ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้รอเข้าสู่การพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.  



๒ 
 

ล า
ดับ

  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ส านัก/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

3. การประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 เรื่อง    การเช่ือมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศหรือ

แอปพลิเคช่ันของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบ Linkage Center 
มติที่ประชุม   มอบส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงาน
คอมพิ วเตอร์และระบบ เครือข่ ายตรวจสอบ  และ
ด าเนินการเชิงระบบ พร้อมทั้งประสานกับส านัก/กลุ่มงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ ส านั กงานสามารถเช่ือมโยงข้อมู ล           
กับหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ Linkage Center โดยค านึงถึง
ระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ตามมาตรการระยะกลาง   
ภายในปี ๒๕๖๒ และระยะยาวภายในปี ๒๕๖๓ 

สดส. ผลการด าเนินการ ดังน้ี  
1. สดส. จัดหาอุปกรณ์ Smart Card Reader จ านวน 
20 เครื่อง พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
2. สดส. ด าเนินการส ารวจความต้องการใช้เครื่องอ่าน
ข้อมูลระบบสารสนเทศผ่านระบบ Linkage Center System
และได้มีหนังสือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ สม 0009/2245 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2562 ขออนุญาตเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร     
จากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิมเตอร์ผ่าน 
Linkage Center System และขอใช้โปรแกรมส าหรับอ่าน
ข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card) โดยกรมการปกครอง ได้อนุญาตให้
ส านักงาน กสม. เช่ือมโยงข้อมูลดังกล่าว และอนุญาต  
ให้ใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรบัตรประจ าตัวประชาชน
แบ บ เอน ก ป ระส งค์  (Smart Card) ต าม ห นั งสื อ        
กรมการปกครองที่ มท 0309/22712 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 โดยให้ ส านักงาน กสม. ตรวจสอบ
รายละเอียดระเบี ยบส านักทะเบียนกลางว่าด้ วย       
การคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
พ.ศ. 2561 และประกาศกรมการปกครอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
เอกชนใช้โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)  
ทั้งนี้ สดส. จะได้ประสานกับส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค
ส าหรับการใช้งานระบบ Linkage Center System 
และ เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
เอนกประสงค์ ต่อไป 
 

4. การประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 เรื่อง   แนวทางการประเมินผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ และหากส านัก/หน่วย
มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม ให้มีหนังสือแจ้ง
ส านักบริหารกลางภายใน ๗ วัน นับจากวันประชุมนี้     
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาและเสนอเลขาธิการ กสม.    
เพื่อพิจารณาประกาศใช้หลักเกณฑ์ต่อไป 

กพพ. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเครื่องมือการประเมิน
ผู้ บ ริ ห า รต าม ป ระ เด็ น แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง   
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
 
 
 
 



๓ 
 

ล า
ดับ

  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ส านัก/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

5. การประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เรื่ อ ง   มาตรการในการป้ องกันและแก้ ไขปัญ หา           

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการให้มีแนวปฏิบัติ       
ในการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างานตามที่ส านักบริหารกลางเสนอ     
และมอบให้ส านักบริหารกลางด าเนินการ 

กทบ. อยู่ ระหว่างยกร่างแนวปฏิบั ติ ในการป้องกันและ
แก้ ปั ญ ห าก ารล่ ว งล ะ เมิ ด ห รื อคุ ก ค าม ท างเพ ศ 
ในการท างาน เสนอให้คณะกรรมการบริหารส านักงาน 
กสม. พิจารณา 

6. การประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เรื่อง   การติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ประจ าปี ว่าควรก าหนดเป็นตัวช้ีวัดค ารับรอง
หรือไม่ และควรให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ห รื อ ส านั ก ม าต รฐาน และติ ด ต าม            
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว 
มติที่ประชุม   ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ 
มอบให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน     
และเรื่องการติดตามข้อเสนอแนะในรายงานฯ นั้น ให้เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์
ตามภารกิ จปกติ ของส านั ก เฝ้ าระวั งและประ เมิ น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

สฝป. สฝป. ได้ด าเนินการติดตามมติคณะรัฐมนตรีต่อรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณ ะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานทั้ง 2 ฉบับ และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่ง
ความเห็นให้ กสม. พิจารณา โดยส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ท่ี นร 0505/21654 ลงวันที่ 
16 มิถุนายน 2562 น าส่งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ    
จ านวน 17 หน่วยงาน ซึ่ง สฝป. ได้ด าเนินการสรุป
ความเห็นดั งกล่าว กราบเรียนประธานกรรม การ       
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหนังสือ ท่ี สม 0005/808 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาให้น าเรื่องดังกล่าว 
เสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 21/2562 
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  
 

7. การประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง    ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปศึกษาเพิ่มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ 
ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตบางประการและมีการแก้ไข
เล็กน้อย และมอบหมายให้ส านักบริหารกลางแจ้งเวียน   
ขอทราบความเห็ นและข้อ เสนอของส านั ก /หน่ วย          
ในการปรับปรุงแก้ไข โดยหากผลการรับฟังความเห็น       
มีประเด็นที่กระทบต่อสาระส าคัญของร่างประกาศฯ        
ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง    
แต่หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญ ให้ปรับปรุงแก้ไขเสนอ
เลขาธิก ารคณ ะกรรม การสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ         

กพพ. ป รับ แก้ ต าม ความ เห็ น ขอ งที่ ป ระ ชุม และ เสน อ
คณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พิจารณาต่อไป 



๔ 
 

ล า
ดับ

  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ส านัก/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เพื่อพิจารณามอบหมายคณะท างานยกร่างระเบียบฯ 
กลั่นกรองก่อนเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณาต่อไป 

8. การประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง   ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ส านั ก งานคณ ะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ           
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ 
ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตบางประการและมีการแก้ไข
เล็กน้อย และมอบหมายให้ส านักบริหารกลางแจ้งเวียน   
ขอทราบความเห็ นและข้อ เสนอของส านั ก /หน่ วย          
ในการปรับปรุงแก้ไข โดยหากผลการรับฟังความเห็น      
มีประเด็นที่กระทบต่อสาระส าคัญของร่างประกาศฯ      
ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม. อีกครั้ งหนึ่ ง แต่หากไม่กระทบต่อ
สาระส าคัญให้ปรับปรุงแก้ไขเสนอเลขาธิการฯ พิจารณา
ประกาศใช้บังคับต่อไป 

กพพ. ปรับแก้ตามความเห็นและข้อสั งเกตในที่ ประ ชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. และส านัก/หน่วย
เพื่อเสนอเลขาธิการฯ พิจารณาต่อไป 

9.  การประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 เรื่อง   การปรับปรุงสถานท่ีท างานของส านักงาน กสม. 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงพื้นที่ของส านัก/หน่วย 
และมอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ขอให้ทุกส านัก/หน่วย จัดท าหนังสือแจ้งส านักบริหารกลาง
พิจารณา หากมีข้อเสนอการปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติม 
รวมทั้งส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่จะขอขยาย
พื้นที่เพื่อจัดท าหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนตามที่ สบก. เสนอ 
โดยให้แจ้งส านักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม 25
๖๒    
๒. มอบส านักบริหารกลางพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
จัดหาพื้นที่ส่วนกลางส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น ของเจ้ าหน้ าที่  ผู้ ที่ พ้ น จากห น้ าที่ ร าชการ 
บุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนที่มาติดต่อราชการ      
และด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานท่ีท างานต่อไป 

กพ. อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้  
1. การขยายพื้นที่ เพื่อจัดท าหอจดหมายเหตุ สดส.      
ได้มีบันทึก ที่ สม 0009/257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 แจ้งว่า เห็นควรให้สงวนพ้ืนที่บริเวณโถงหน้าห้อง 
ผอ.สบก. และพื้นที่ห้องท างานกลุ่มงานติดตามและ       
สารบบส านวน (เดิม) ช้ัน 7 ส าหรับจัดท าหอจดหมายเหตุ 
ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
2. การจัดหาพื้นที่ส่วนกลางส าหรับใช้เป็นห้องรับรอง 
เห็นควรใช้พื้นที่บริเวณข้างส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ช้ัน 6 โดย กพ. ได้เสนอให้มีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม 
ได้แก่  ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น  จ านวน 1 ตู้  โทรทัศน์ 
ประเภทสมาร์ททีวี จ านวน 1 เครื่อง ตู้ส าหรับจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ และชั้นวางเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
ทั้งนี้ ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวการประชุม
ด้านบริหารครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติ จัดสรรงบประมาณ  วงเงิน 
450,000  บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ้าง
ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน     มาด าเนินการออกแบบ
ปรับปรุงสถานที่ของส านักงาน กสม. แล้ว โดย กพ.    
อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างดังกล่าวฯ 



๕ 
 

ล า
ดับ

  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ส านัก/หน่วย 
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ผลการด าเนินงาน 

10. การประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 เรื่อง   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       

ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบระเบียบฯ ดังกล่าว และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

สกม. สกม. โดยกลุ่มงานนิติการ เสนอระเบียบฯ ดังกล่าว  
ในการประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งท่ี 21/2562  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

11. การประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 เรื่อง   มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  
- ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์    
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในร่างประกาศฯ ทั้ง 3 ฉบับ    
โดยมอบส านักกฎหมายน าความเห็นที่ประชุมไปปรับแก้ 
และเสนอเลขาธิการฯ พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 

สกม. ด าเนินการแล้วเสร็จ  
โดยส านักกฎหมาย กลุ่มงานนิติการ ปรับแก้ร่างประกาศ    
ทั้ง 3 ฉบับ ตามความเห็นที่ประชุม และเสนอเลขาธิการฯ 
ลงนามตามหนังสือส านักกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่  สม 
0008/347 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และแจ้ง
เวียนประกาศทั้ง 3 ฉบับ ตามหนังสือส านักงาน กสม.    
ที่ สม 0008/ว811 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
 
 
 

12. การประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
 เรื่อง   รายงานผลการประชุมศิษย์เก่า IAF เรื่อง เยาวชน    

กั บการมี ส่ วนร่ วมทางสั งคมเพื่ อการสร้ างสั งคมเสรี
ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก  
มติที่ประชุม   ให้บรรจุเรื่องการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากการประชุมศิษย์เก่า IAF เป็นวาระในการประชุม
ส านักงาน กสม. ครั้งต่อไป 

สสค. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนประสานกับ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงาน
บริหารทั่วไปเพื่อบรรจุเรื่องการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากการประชุมศิษย์เก่า IAF เป็นวาระในการ
ประชุมส านักงาน กสม. ครั้งต่อไป (วันที่ 20 กันยายน 
2562) 

13. การประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง     ร่างรายละเอียดหลักสตูรการฝกึอบรม “หลักสูตร 

พนักงานเจ้าหน้าที”่ โดย ส านักบริหารกลาง 
มติที่ประชุม    เห็นชอบร่างรายละเอียดการฝึกอบรมฯ 
และมอบให้ กพพ. ปรับแก้รายละเอียดหลักสูตรตามความเห็น           
ที่ประชุม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งด้านเนื้อหา ระยะเวลา 
วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรม และน าเสนอต่อเลขาธิการฯ 
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ให้ยกเลิกการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานเจา้หน้าที่ รุ่นที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และด าเนินการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณถัดไป 

กพพ. อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแก้รายละเอียดหลักสูตร 
ตามความเห็นที่ประชุม 
 
 



๖ 
 

ล า
ดับ

  
เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ 

ส านัก/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

14. การประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง     การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม     มอบหมายให้ กพพ. ด าเนินการ โดยจัด
ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับส านัก/หน่วย ที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นเสนอเลขาธิการฯ แต่งตั้งคณะท างานต่อไป ทั้งนี้ 
ขอให้คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. ส่งความเห็น
เพิ่มเติมให้ กพพ. ภายในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม 2562 
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

กพพ. 1. ได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากส านักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน / ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน / ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน แล้ว 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการประชุมหารือร่วมกับส านัก/
หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

15. การประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง     ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปศึกษาเพิ่มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม     เห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม    
โดยให้กรรมการบริหารส านักงาน กสม. แต่ละท่าน 
กลับไปศึกษาร่างประกาศฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม และหากมี
ความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ขอให้ส่งความเห็นหรือ
ข้อสังเกต ดังกล่าวให้ กพพ. ด าเนินการต่อไป   

กพพ. ป รับ แก้ ต าม ความ เห็ น ขอ งที่ ป ระ ชุม และ เสน อ
คณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พิจารณาต่อไป 
 

16. การประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง     การรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่     

ของส านักงาน กสม. 
มติที่ประชุม   มอบส านักบริหารกลาง ก าชับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม.       
ปิดประตูเมื่อเข้า – ออก บริเวณส านักงานทุกครั้ง 

กพ. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยส านักบริหารกลาง  
ได้มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ สม 0001/ว 1934 ลงวันที่    
2 สิงหาคม 2562 เรื่องการรักษาความปลอดภัย          
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินการติดป้ายปิดประตูเข้า – ออก 
บริเวณส านักงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กสม. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตรา 
ดูแล และช่วยกันปิดประตูเข้า – ออก ส านักงานทุกครั้ง 

 



   2.2 คู่ มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   โดย  หน่วยตรวจสอบภายใน               

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 รับทราบเรื่องการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเห็นชอบให้ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้มอบหมายให้
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายวรพจน์ พวงสุวรรณ (Focal point) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และผู้แทน
กลุ่มงานพัสดุ ส านักบริหารกลาง ร่วมกันจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ป้องกันทุจริต โดยอาจ
ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มงานพัสดุ ส านักบริหารกลาง เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท า และเสนอที่ประชุมผู้บริหารส านักงาน กสม. เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   ในการนี้ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
และคณะท างานประเมินคุณธรรมฯ โดยได้ร่วมกันจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ความเห็นที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

   มติที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 



































































ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดย ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

ความเป็นมา 
ในกำรประชุมคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2562 ได้พิจำรณำ
วำระท่ี 3.2 กำรพิจำรณำข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และได้มีมติ มอบหมำยให้ส ำนัก 
ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) มอบส ำนักดิจิทัลสิทธิสิทธิมนุษยชนศึกษำทบทวนควำมเป็นมำของเผยแพร่ข้อมูล
ของส ำนักงำน กสม. และหน่วยงำนที่น ำข้อมูลเผยแพร่ในทำง YouTube LibraryNhrct พร้อมทั้งให้เสนอแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรแล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน กสม. ต่อไป 

2) มอบส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนตรวจสอบข้อมูลกำรเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
อ่ืนที่ได้มีกำรเผยแพร่ใน YouTube นอกเหนือจำก LibraryNhrct 

การด าเนินการ 
1. ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนได้หำรือร่วมกับกลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักส่งเสริม

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน เพ่ิอศึกษำทบทวนข้อมูลควำมเป็นมำของกำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำน กสม. 
และตรวจสอบข้อมูลกำรเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์อ่ืนที่ได้มีกำรเผยแพร่ใน YouTube พร้อมศึกษำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของส ำนักงำน กสม. แล้ว โดยมีผลกำรศึกษำดังนี้ 

1) กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของส ำนักงำน กสม. เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ และน ำสำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 4 ช่องทำง คือ Facebook จ ำนวน 2 
แฟนเพจ/ YouTube จ ำนวน 4 Channel/ Line@ จ ำนวน 1 Account  

2) ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของส ำนักงำน กสม. ทั้งนี้ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของกลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักส่งเสริม  
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

2. ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนได้รำยงำนผลกำรศึกษำและแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ต่อประธำนคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(นำงสำวอัจฉรำ ฉำยำกุล)) แล้ว ในกำรนี้ ประธำนคณะท ำงำนฯ ได้มอบให้
ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนน ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน 
กสม. รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ความเห็นที่ประชุม 
................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

มติที่ประชุม 
................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 









   3.2 การจัดจ้างรายการวิทยุประจ าปีงบประมาณ 2563 
  โดย ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
  เรื่องเดิม 
   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้อนุมัติ
จัดสรรงบประมำณว่ำจ่ำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ออกอำกำศควำมถี่ 101.5 MHz  
ผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง โดยจัดท ำรำยกำร “หยิบมำถก ยกมำคุย” ช่วงเพ่ือสิทธิมนุษยชน ระยะเวลำ 25 นำที 
ออกอำกำศทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลำ 13.05 – 13.55 น. จ ำนวน 52 ตอน ตั้งแต่เดือนตุลำตม 26561 – กันยำยน 
2562 โดยใช้เงินงบประมำณจำกรหัสกิจกรรม ในวงเงิน 260,000 บำท (สองแสนหกหมื่นบำทถ้วน)  
   ข้อเท็จจริง 
   2.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนร่ำงค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับกำรจัดสรรกำรจ้ำงผลิต 
รำยกำรวิทยุจ ำนวน 260,000 บำท (สองแสนหกหมื่นบำทถ้วน) 
   2.2 เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีเอกชน เสนอโครงกำรผลิตรำยกำร
วิทยุกระจำยเสียงต่อส ำนักงำนท กสม. จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 
 (1) สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีรำยละเอียด คือ 
ช่วงเวลำในกำรออกอำกำศ (จ ำนวน 52 ครั้ง / ปี ครั้งละ 25 นำที โดยเสนอปรับเปลี่ยนช่วงเวลำของ กสม. ให้เป็น
รำยกำรเฉพำะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยจำก 260,000 บำท เป็น 300,000 
บำทโดยมีระยะเวลำกำรออกอำกำศคงเดิม แต่เป็นผลให้ส ำนักงำน กสม. ต้องเสียงบประมำณเพ่ิมเติม 
 (2)สถำนีวิทยุกระจำยเสียงครอบครัวข่ำว มีรำยละเอียดในเครือสถำนีโทรทัศน์  
ช่อง 33 ให้เลือก จ ำนวน 3 โปรแกรม 
  (2.1) สัมภำษณ์ ควำมยำว 7 – 10 นำที จ ำนวน 50 ครั้ง รวมมูลค่ำ  
1,000,000 บำท ขอเสนอรำคำพิเศษทั้งสิ้นเพียง 260,000 บำท 
  (2.2) สัมภำษณ์ ควำมยำว 7 -10 นำที จ ำนวน 24 ครั้ง มูลค่ำ 480,000 บำท 
Jingle Intro – Outtro จ ำนวน 20 ครั้ง / เดือน (หรือทุกวันจันทร์ – วันศุกร์) มูลค่ำ  540,000 บำท ประชำสัมพันธ์ 
ควำมยำว 1 นำที จ ำนวน 14 ครั้ง มูลค่ำ 210,000 บำท รวมมูลค่ำ 1,230,000 บำท ขอเสนอรำคำพิเศษทั้งสิ้นเพียง 
260,000 บำท 
  (2.3) สื่อโทรทัศน์ scoop ควำมยำว 30 วินำที (2 ตอน) ในรำยกำรเรื่องเด่นเย็นนี้ 
ออกอำกำศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 15.45 - -16.45 น. (ยกกองพร้อมถ่ำยท ำสถำนที่) สื่อวิทยุ F.M. 106 MHz 
วิทยุครอบครัวข่ำว 24 ครั้ง ประชำสัมพันธ์ ควำมยำว 1 นำที จ ำนวน 12 ครั้ง ขอเสนอรำคำพิเศษทั้งสิ้นเพียง 
495,000 บำท 
 ข้อพิจารณา  
 กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้ศึกษำเปรียบเทียบ
รำยละเอียดข้อเสนอกำรจัดจ้ำงผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กับสถำนีวิทยุครอบครัวข่ำว โดยพิจำรณำจำกข้อเสนอทั้ง 2 สถำนี 
ซึ่งแต่ละสถำนีมีข้อดี ข้อเสีย และข้อห่วงใยในกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกัน  เช่น ประเด็นล ำดับควำมนิยม (เรทติ้ง) 
ช่วงเวลำและจ ำนวนครั้งออกอำกำศ งบประมำณจัดจ้ำง และรูปแบบของรำยกำร ยังไม่สำมำรถตัดสินใจได้ จึงเห็นควร
ให้มีกำรพิจำรณำเลือกสถำนีใช้งบประมำณเดิมแต่เปลี่ยนสถำนีออกอำกำศ หรือในงบประมำณใหม่ที่สถำนีวิทยุเดิม 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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    3.3 การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
         โดย  ส านักบริหารกลาง (กพพ.)              

 ที่มา 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กร

ด้วยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร (Share Values) เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรเพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงและหลักกำรร่วมกันใน
กำรปฏิบัติงำนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กร โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบัติงำน 
ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีค ำสั่งที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑  
แต่งตั้งองค์ประกอบคณะท ำงำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติให้เกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ข้อเท็จจริง 
   คณะร่วมท างานเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินงานของคณะร่วมท างานฯ ดังนี้ 
   1. คณะร่วมท างานฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย 
และแนวทางในการด าเนินงานของคณะร่วมท างานฯ ในการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติให้เกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะร่วมท างานฯ โดยได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจ พันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น 
ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินงาน จึงได้
จัดท าแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรับฟังความเห็นของ
บุคลากรส านักงานเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมายองค์กร และค่านิยมองค์กร 
   2. การประชุมคณะร่วมท างานฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ท าการศึกษา 
วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง “กำรสร้ำงค่ำนิยมร่วม (Share Values)” และข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมายองค์กร และค่านิยมองค์กร พร้อมได้จัดท า
แผนปฏิบัติการของคณะร่วมท างานฯ ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำระบบงำนและกำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ : กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร เพ่ือขอควำมเห็นชอบ  
   3. ในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะร่วมท างานฯ ได้น าผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากแบบส ารวจความคิดเห็นและข้อมูลองค์กรมาประกอบการพิจารณาโดยได้
ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ “ร่วม
สร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน” และคุณลักษณะส าคัญของบุคลากร 3 ประการ คือ “คนดี คนเก่ง คนคุณภำพ” 
มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรพิจำรณำคัดเลือกร่างค่านิยมขององค์กรเพ่ือให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำว พร้อมได้ก ำหนด
ค ำนิยำม ทั้งนี้ คณะร่วมท ำงำนฯ ได้มีมติให้จัดท ำแบบส ำรวจเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลากรในการพิจารณาคัดเลือก 
พร้อมจัดล าดับความส าคัญของค่านิยมองค์กรที่คณะร่วมท างานฯ ได้จัดท าขึ้น 
   4. คณะร่วมท ำงำนฯ ได้ก ำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๔ – ๕ กันยำยน ๒๕๖๒  
เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเพ่ือจัดท ำร่ำงค่ำนิยมองค์กรและแผนกำรเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดท าร่างค่านิยมองค์กร 



 

พร้อมแผนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อไป 

   ข้อพิจารณา 
   ส ำนักบริหำรกลำงในฐำนะผู้รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำระบบงำนและกำรจัดกำรองค์กร  
อย่ำงมีคุณภำพ : กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะร่วมท ำงำนฯ  
ในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อย  
จึงเห็นควรน ำร่ำงค่ำนิยมองค์กรเข้ำสู่วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

   ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

  ความเห็นที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

   มติที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
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 3.4 สรุปสาระส าคัญผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของส านักงาน กสม. ที่เชื่อมโยงกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 

 โดย ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

  เรื่องเดิม 
  ตำมที่ ส ำนักงำน กสม. ได้จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 : รวมพลังควำมคิด เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตำมยุทธศำสตร์และภำรกิจ ระหว่ำงวันที่ 
15 - 17 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมกำร์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลำกรได้รับ
ทรำบนโยบำยและมีทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน มีเวทีในกำรทบทวนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำ
ข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

การด าเนินการ 
ส ำนักกิจกำร กสม. ได้รับผิดชอบในกิจกรรมกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม 

กำรสัมมนำแสดงควำมคิดเห็นและพัฒนำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งส ำนัก
กิจกำร กสม. ได้จัดท ำสรุปสำระส ำคัญผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ภำยใต้หัวข้อ “กำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร ของส ำนักงำน กสม. ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร QR-Code ที่แนบมำพร้อมนี้  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรและขับเคลื่อนนโยบำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

และผู้บริหำรส ำนักงำนให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักกิจกำร กสม. จึงขอน ำเสนอสรุปสำระส ำคัญ  
ผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรฯ ภำยใต้หัวข้อ “กำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร 
ของส ำนักงำน กสม. ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” มำเพ่ือโปรดทรำบ และขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
มอบหมำยผู้แทนส ำนัก ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีควำมสนใจ ร่วมกันพัฒนำข้อเสนอโครงกำรแยกรำยประเด็นสิทธิมนุษยชน 
และภำรกิจ ที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรร่วมคิด วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญว่ำส ำนักงำนมีบทบำทและเกี่ยวข้อง และควรน ำมำ
พัฒนำเป็นข้อเสนอโครงกำร เนื่องจำกส ำนักงำนมีหน้ำที่โดยตรง และบุคลำกรของส ำนักงำนมีควำมพร้อมทั้งเรื่อง
ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 2 ภำรกิจ ดังนี้ 

กำรพัฒนำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร รำยประเด็น จ ำนวน 5 ประเด็น 
1. สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม 
2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
3. สิทธิในกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับนโยบำยสำธำรณะ 
4. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
5. คนไร้รัฐ ไร้สัญชำติ และแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย 

กำรพัฒนำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร รำยภำรกิจ จ ำนวน 2 ภำรกิจ 
1. กำรพัฒนำระบบงำนและบุคลำกร 
2. กำรพัฒนำองค์กรสู่ส ำนักงำนดิจิทัล 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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สรุปสาระส าคัญผลการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการพัฒนาองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หัวข้อ “การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของส านักงาน กสม. ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม     
เป้าหมาย กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีสุ่ม่เสี่ยง 
ต่อการละเมิดสิทธิมนษุยชนได้รบัการแก้ไข  
1.  การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพิเศษด้านความมัน่คง 2 ฉบับ ได้แก่ 

พระราชบญัญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชน โดยเฉพาะกติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนสุัญญาว่าด้วย 
การต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  

2.  ลดระดบัการบังคบัใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่คง คือ พระราชบัญญัต ิ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้เหลือเท่าที่จ าเป็น 
และมีระยะเวลาที่จ ากัด 

 
วิธีการ/กระบวนการ 
1.  การไต่สวนสาธารณะ (National Inquiry) เพื่อลดปัญหาสถานการณ ์

ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.  การผลักดันให้มีการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 
 
 

   - ที่ผ่านมา ภาครัฐมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน ฝา่ยบริหารมีการก าหนดนโยบาย/ 
สร้างกลไกการแก้ปัญหาดังกลา่วอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถท าให้
ปัญหายุติลงได้ โครงการนี้จึงอาจจะเป็นสะพานเชื่อมโยงภาคสว่นต่าง ๆ  
มาแก้ไขปัญหา/ท างานร่วมกัน 

- โครงการมีเป้าหมายชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเกินไป  
ท าให้ประชาชนรู้สึกกดดัน หากลดระดับการบังคับใช้ลงได้  
ก็อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบ/เหตุการณ์ความรนุแรงลดลง  

- สิ่งที่ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมในโครงการ คือ มิติของการป้องกันและแก้ไข 
ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ มากข้ึน 
และควรน าเนื้อหาของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนที่จัดท าโดย กสม.  
ไปให้ความรู้กับเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการยุติธรรม 

- เจ้าหน้าที่ทีท่ างานเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่มีแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจน แต่ปัญหาส าคัญเมื่อเจ้าหน้าทีไ่ปเผชิญเหตุการณ์จริง พบว่า 
มีเหตุการณ์ที่อาจท าให้เจ้าหน้าที่ลืมแนวปฏิบัติฯ ดงักล่าว จงึเห็นด้วย 
ที่จะมีการไปสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ และอบรมเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่  

- ประเด็นปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นประเด็นที่ยาก และ 
มีความอ่อนไหวสูง ต้องใช้เวลาในการท างาน ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเจา้หน้าที่เป็นปัญหาหนึ่งในหลายปัญหา มีคนท างาน 
ในเร่ืองนี้จ านวนมาก แต่ละคนกจ็ะมีมุมมองไม่เหมือนกัน จะท าอย่างไร 



2 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

โครงการ 
โครงการแก้ปัญหาการละเมิดสทิธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานตามกฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ผลกระทบ (Impact) : ความรุนแรงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง  
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างประการส าคญัในการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 
ดังนั้น หากขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนได้ ย่อมลดเงื่อนไขเชิงลบ 
และสร้างเงื่อนไขเชิงบวกให้เกิดสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

พลังวิชาการ  กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในประเด็นสทิธิในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาดังกลา่วแล้ว จึงถือได้ว่า กสม. มีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
ในประเด็นดังกล่าวพอสมควร  
 

พลังสังคมและพลังนโยบาย เพื่อให้การด าเนินงานครอบคลุมและ 
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม จึงเห็นควรน ากระบวนการไต่สวนสาธารณะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินโครงการ ซึ่งต้องมีการเตรียมการและออกแบบ
กระบวนการให้รัดกุม โดยมีกลุม่เป้าหมายจากทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ประชาชน 
ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เจ้าหนา้ที่ภาครัฐ  
ผู้แทนภาคประชาสังคม/กลุ่มต่าง ๆ นักวิชาการ ประชาชนที่มีความสนใจ 
รวมถึง ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจทางนโยบาย โดยเฉพาะสมาชิก
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี เปน็ต้น โดยให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ โครงการนี้จะสง่ผลให้ กสม. ได้มีบทบาทเปน็สะพาน
เชื่อมภาคส่วนตา่ง ๆ ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยนื 
 

ที่จะสามารถรวมพลังกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาท างานร่วมกันได้  
หากส านักงานจะเร่ิมท างานจากประเด็นที่มีความอ่อนไหวน้อย  
เช่น ประเด็นเร่ืองการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นตน้  
แล้วค่อยๆ ก้าวไปทีละขัน้ นา่จะได้รับความร่วมมือมากกว่า  
ถ้าท างานจากประเด็นที่อ่อนไหวสูงเลย อาจจะไมไ่ด้รับความร่วมมือ  

- ในการท างานเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบผลส าเร็จ กสม. ไม่ควรจะเป็น
เจ้าของเร่ืองเอง แล้วกันคนอ่ืนออกไป ส านักงานควรเร่ิมต้นจาก 
การค้นหาผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง แล้วหาช่องทางเข้าไปท างานแบบ 
เชื่อมประสาน เข้าไปสนบัสนุน และอุดช่องว่าง  

- หน่วยงานด้านความมัน่คงจะมีหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  
ซึ่งส านักงานควรน าหลักสตูรสิทธิมนุษยชนศึกษามาบรรจุไว้ในหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

- ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูน้ าศาสนาและสื่อมวลชนด้วย  
เพราะมีบทบาทมากในการชีน้ าสังคม 

- หากจะด าเนนิโครงการไตส่วนสาธารณะ แนะน าให้น าผลการศึกษาวิจัย 
เร่ือง ดุซงญอ มาใช้ประโยชน์ดว้ย 

- การไต่สวนสาธารณะเปน็เร่ืองที่ดี แต่ต้องใช้เวลา มีผู้ที่เก่ียวข้องมาจาก
ทุกภาคส่วน ดงันัน้ การไตส่วนสาธารณะจึงเปน็กระบวนการทีจ่ะ
น าไปสู่ค าตอบของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้น ส่วนประเด็นวา่
หน่วยงานใดจะเปน็เจ้าภาพนั้น ก็ข้ึนอยู่กับบทบาทของแต่ละองค์กร  
ซึ่ง กสม. อาจจะเป็นผู้ริเร่ิมได้ แต่จะเป็นเจ้าภาพหรือไม่นั้น ต้อง
พิจารณากันอีกคร้ัง และควรต้องรู้ว่ากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
มาตรการที่มีอยู่ในปัจจบุันมปีัญหาหรือไม่ ขณะเดียวกันส านักงาน 
ควรมีมาตรการแก้ไข/รับมือกับปัญหาเฉพาะหนา้ในระยะสัน้ด้วย  
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ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน     
เป้าหมาย ภาคธุรกิจประกอบธรุกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ค านึงถึง 
หลักการสิทธิมนุษยชน/หลักการชี้แนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนษุยชนของ
สหประชาชาต ิ(UN Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGP) 
 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. พัฒนา “คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 

อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook)” 
2. ติดตามและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการระดับชาติวา่

ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human rights: NAP) 

 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาคู่มือประเมนิผลด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธรุกิจ 

อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) 
 
พลังวิชาการ  ส านักงาน กสม. มีการศึกษาวิจัยและจดัท าคู่มือการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence: HRDD) และ
รายการตรวจสอบ (Checklist) ของธุรกิจการโรงแรม แต่ยังไม่สามารถใช้ได้
อย่างครอบคลุมกับทุกธุรกิจที่มคีวามหลากหลาย เชน่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
ไฟฟ้า โลจิสติกส์ ธุรกิจ SMEs จึงต้องมีการพัฒนา HRDD ส าหรับธุรกิจเฉพาะ
ขึ้นมา โดยการศึกษา/ประมวลผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้พัฒนา HRDD  
โดยที่ส านักงาน กสม. อาจจะศกึษาต้นแบบจากสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ จะมกีารจัดท าระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้
ง่ายและทันทว่งที และผลักดนัให้ กสม. เป็นคลงัความรู้ด้านธุรกิจกับสิทธิ

   - ส านักงาน กสม. ต้องมีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในทุกประเด็น 
และต้องมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ต่อไป และควรมีการจดัการองค์ความรู้ของบุคลากรใน
ส านักงานอยา่งจริงจัง 

- ควรน าเนื้อหา/หลักสูตร เร่ือง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เข้าไปเผยแพร่ 
ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ เช่น วปอ. ปปร. บ.ย.ส. 
BOI เป็นต้น  

- ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นร่วมสมัย ซึ่งอาจจะเป็น
เร่ืองที่สามารถน าไปขบัเคลื่อนตอ่ไปได้ถึง 10 - 12 ปี และเร่ืองนี้เป็น
เร่ืองที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นประเดน็ร่วมสมัยเชน่กัน เช่น 
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลส่วนบุคคล ดงันั้น ส านักงาน กสม. ต้องตื่นตวั 
และเป็นองค์กรน าที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในประเด็นร่วมสมัยที่กล่าวมานี ้

- ส านักงานควรมีคลงัความรู้ (Think Tank) ที่ท าการค้นคว้า ศึกษาวิจัย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรในส านักงานได้  

- การติดตามและประเมินผลดา้นสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ 
ต้องออกแบบวิธีการท างานเปน็พิเศษ ควรให้ส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์ดา้นสทิธิมนุษยชนมาด าเนนิการด้วย  
และควรจัดท า National Baseline Assessment อย่างจริงจัง  
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มนุษยชนให้กับภาคธุรกิจ เช่น การพัฒนา HRDD ในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์
เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างงา่ยและรวดเร็ว 
 
พลังสังคม  
- การพัฒนาบุคลากร ที่ผ่านมาส านักงาน กสม. พึ่งพานักวิจัยจากหน่วยงาน/
สถาบนัการศึกษาภายนอกเป็นหลัก ในการศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
และการส่งเสริมให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ ส านักงาน กสม. ยังขาดบุคลากรภายใน 
ที่จะไปให้ความรู้ เร่ือง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ จงึต้องมีการพฒันาบุคลากร 
ในด้านนี้ต่อไป  
- การสร้างเครือข่าย ส านักงาน กสม. ต้องท างานกับเครือข่ายต่าง ๆ  
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ United Nations Global Compact ภาคการศึกษา 
รวมถึงคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคม
ธุรกิจการค้าต่าง ๆ และหน่วยก ากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ เพื่อผลักดนัให้หน่วยงาน
เหล่านั้นน าเครื่องมือ HRDD ไปใช้ก ากับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดแูลต่อไป  
 
พลังนโยบาย  
- ผลักดันให้มีมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนด าเนินการตามคู่มือการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence: HRDD) 
เช่น มาตรการทางภาษี เป็นตน้  
- ผลักดันให้ ก.ล.ต. ก าหนดให้ภาคธุรกิจจัดท ารายงานประจ าปีโดยค านึงถึง
หลักการสิทธิมนุษยชน โดยมีรายงานการตรวจสอบสทิธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น 
(HRDD) และบรรจุไว้ในรายงานผลประจ าปีขององค์กรธุรกิจที่ครอบคลุมหรือ
เชื่อมโยงกับ HRDD  
- ผลักดันให้ธุรกิจภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจด าเนนิการเป็นตัวอยา่งที่ดีในเร่ือง 
การด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น  
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2. โครงการสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human rights: NAP) 

 
พลังทางวิชาการ 
- ส านักงาน กสม. มีองค์ความรู้ในเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
แต่ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 
ควรมีถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในเชิงลึกร่วมกันต่อไป 
- การติดตามและประเมินการปฏบิัติตามแผนปฏบิัติการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนษุยชน (National Action Plan on Business and Human rights: 
NAP) จะต้องมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ NAP  ดังนั้น กสม.  
ควรจัดท าคู่มือแนวปฏบิัติในการติดตามและประเมินผล NAP เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล NAP เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างมีมาตรฐานต่อไป 
 
พลังสังคม สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เปน็ภาคีกับ กสม. รวมถึงให้ความรู้
กับภาคธุรกิจ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ การประสาน
ความร่วมมือในการติดตาม เฝา้ระวัง และการสง่ต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
รวมถึงการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นหรือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
พลังนโยบาย ควรมีการตั้งกลุ่มงานเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เพื่อท าหน้าที่เปน็หน่วยงานหลกัในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า
รายงานประเมินผลการติดตามรายงานผลการปฏิบตัิตาม NAP เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะและหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
 



6 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

สิทธิในการมีส่วนร่วมกับนโยบายสาธารณะ     
เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะ: 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบทางด้านสทิธิมนุษยชน รวมถึง  
การหาแนวทาง/ทางออกในการแก้ไขปัญหาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนร่วมกัน 
 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. ผลักดันกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก EEC) อย่างแทจ้ริง  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง การแสวงหา
แนวทาง/ทางออกในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 

 
โครงการ 
1. โครงการผลักดันกฎหมายกลางว่าดว้ยการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
แผนแม่บท ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
สภาพปัญหา : 
(1) ปัญหาเรื่องความเข้าใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันของภาครัฐและ

ประชาชน 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ท าให้ประชาชนไมส่ามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้

อย่างแท้จริง 
(3) ปัญหาการขาดมาตรฐานกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

มีส่วนร่วมสาธารณะ ความไม่ชดัเจนในการก าหนดผู้มสี่วนได้เสยี 
(4) ปัญหาการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม 

   - การป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เกิดจากโครงการ
พัฒนาภายใต้แผนแม่บทประเดน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเร่ืองท้าทาย
และมีความซบัซ้อน รัฐมีความชดัเจนว่าจะมุง่ไปทิศทางใด ส่วนภาค
ประชาสังคมและภาควชิาการเองก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่  
ชุมชนต่าง ๆ มลีักษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกัน แต่ละชุมชนมีเปา้หมาย 
ไม่เหมือนกัน กลุ่มคนเหล่านี้จะมีส่วนร่วมได้อยา่งไร  ส านักงาน กสม. 
ควรเป็นเจ้าของเร่ืองหรือไม่ ควรพิจารณาศักยภาพขององค์กรด้วย 
หรือส านักงานจะก าหนดบทบาทเป็นเพียงลมใตป้ีกเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุชุมชนที่มีความเข็มแข็ง  

- ประเด็นการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นคาบเก่ียวทีส่ าคัญ (Cross cutting 
issue) ส านักงาน กสม. ไม่สามารถจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดจากโครงการพฒันาได้เอง แตส่ามารถเปน็ที่ปรึกษาและ 
ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการได ้

- กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นน่าสนใจทั้งในมิติของสิทธิมนุษยชน
และประชาธปิไตย ได้มีการบัญญัติสิทธิในการมสี่วนร่วมหลายเร่ืองไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมบางเร่ืองได้เร่ิมหายไป ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะต้องคิดคน้และพฒันาเร่ืองสิทธิมนุษยชนใหม่ ๆ ต้องท า
หน้าที่เป็นวิศวกรสังคม ต้องออกแบบสังคมให้ได้  

- การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองใหญ่ หากโครงการนี้ส าเร็จจะเกิดความ
สมานฉนัท์ขึ้นในสังคม จึงควรมกีารวางหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ  
ไม่มีใครท าเร่ืองนี้ได้ดีเท่า กสม. ซึ่งสามารถร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า
ในการผลักดันรา่งกฎหมายได้ 

- สถาบนัพระปกเกล้าก าลังจัดท าร่างกฎหมายกลางวา่ด้วยการมสี่วนร่วม
ในนโยบายสาธารณะ ส านักงาน กสม. จึงควรเข้าไปหารือเพื่อ



7 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

เป้าหมาย : การประกาศใช้พระราชบัญญตัิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การมีส่วนรว่มในนโยบาย
สาธารณะที่ได้มาตรฐาน เปน็ทีย่อมรับของทุกภาคส่วน และมสีภาพบังคบั   

วิธีการด าเนินโครงการ 
(1) ก าหนดแผนการด าเนนิการร่วมกับสถาบนัพระปกเกล้า เพื่อหาแนวทาง 

ในการผลักดันกฎหมาย สืบเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าได้ศึกษาและจดัท ารา่ง
พระราชบญัญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... ไว้แล้ว ดังนัน้ กสม. ควรเข้าไปมีบทบาทร่วมในการผลกัดันกฎหมาย
ฉบับดังกลา่ว  

(2) จัดกิจกรรมให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนตา่ง ๆ  
ทั้งภาครัฐ ประชาชนและเอกชน รวมถึงฝ่ายนิติบญัญัติ 
 
2. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก EEC  
2.1 ตั้งคณะกรรมการร่วม EEC Watch 
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก EEC โดยความรว่มมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที ่
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
(1) แผนแม่บท ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(2) แผนแม่บท ประเด็นพลังทางสังคม 
(3) แผนแม่บท ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 
(4) แผนแม่บท ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยนื  
สภาพปัญหา : โครงการเขตเศรษฐกิจเป็นการก าหนดนโยบายจากบนลงลา่ง 

ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และเร่ิมมีผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว 
เช่น การเวนคืนทีด่ิน การเปลี่ยนแปลงผังเมือง เป็นตน้  

 

ด าเนินการอย่างเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ คือ  
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ
อย่างแท้จริง และจะผลักดันให้กฎหมายใช้บังคับได้จริงได้อย่างไร  

- กฎหมายสิทธิมนุษยชน Dynamic ควรจะเปิดช่องว่างให้มีการพัฒนา
ต่อไปเช่นเดียวกบักฎหมายปกครอง 
 



8 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

วัตถุประสงค ์:  
(1) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
(2) เพื่อสร้างกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในนโยบายสาธารณะ 
(4) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

นโยบายสาธารณะ 
(5) เพื่อให้ประชาชนสามารถปรบัตัวและอยู่ร่วมกับการพฒันาได้ 
 
เป้าหมาย : 
(1) มีกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในนโยบายสาธารณะ 
(2) ประชาชนได้รบัการส่งเสริมและคุ้มรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในนโยบายสาธารณะ 
(3) มีองค์ความรู้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในนโยบายสาธารณะ 
(4) ข้อเสนอแนะได้รับการน าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(5) ชุมชนสามารถปรับตวัและอยู่ร่วมกับการพัฒนาได้ รวมทั้งมคีวามเข็มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

วิธีการด าเนินโครงการ : 
(1) การตั้งคณะกรรมการร่วม เนื่องจากในพืน้ที่มีเครือข่ายนักวิชาการและ

ภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนประเด็นนี้ แต่ยังขาดคนกลางมาช่วยเชื่อมประสาน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  
กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ดังนั้น กสม. น่าจะเปน็หน่วยงานเชื่อมประสาน  
ด้วยวิธีการตั้งคณะกรรมการท างานร่วม โดยเร่ิมต้นจากการตั้งคณะท างาน
ภายในส านักงานก่อนและประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเชิญมาเปน็
คณะท างาน จากนัน้จะมีการจัดเวทีสาธารณะเปิดตัวโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้
และความตระหนักให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเชิญ
ชวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนรว่มกับโครงการ ทั้งนี้ คณะท างานร่วมจะมีการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดเวที
เสวนา การหารือกับผู้เก่ียวข้องเพื่อก าหนดนโยบายร่วมกัน  

(2) การจัดท าคู่มือการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
ในนโยบายพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยมีศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานดา้นสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเป็นตัวขับเคลื่อน 
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ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

นักปกป้องสิทธิมนษุยชน     
เป้าหมาย  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเฝา้ระวังสถานการณส์ิทธิมนษุยชน  

(ประเด็นนักปกป้องสทิธิมนุษยชน/เหตุการณ์ความรุนแรงเก่ียวกับ 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง และอ่ืนๆ) และสื่อสารกับสาธารณะ 
เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันปญัหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ชักชา้ 

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผ่านรปูแบบ
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เช่น 
2.1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และปรับทัศนคติของสังคมที่มีตอ่ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ผา่นสื่อ Viral clip 
2.2 แสวงหาความร่วมมือในการปกป้องสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(กสม. เป็นจุดเชื่อมของความร่วมมือ) 
2.3 ส่งเสริมให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงกองทุนยตุิธรรม 

3. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายที่อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกีดกัน 
การใช้สิทธิของประชาชน 

4. ร่างและ/หรือผลักดันกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เชน่ ประมวลกฎหมายอาญา  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เป็นตน้ 

5. ผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วย 
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคบั 

 
 

   - การปรับเจตคติของสังคมและรฐัต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เป็นเร่ืองยาก แต่ต้องท า 

- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอาจจะเป็นเร่ืองยาก  
ควรมีการหารือในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ดี ในระยะสัน้นี้ 
ควรด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักงาน กสม. ก่อน  

- เป้าหมายระยะสั้นสามารถด าเนนิการได้เลย ส าหรับเรื่องผลักดนั
กฎหมายกลางต้องไปศึกษารายละเอียดต่อไป 

- ควรมีการศึกษา/พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูล 
สถานการณส์ิทธิมนษุยชน/เหตุการณ์ความรุนแรง/การละเมิดสทิธิ
มนุษยชนรายกรณี/พืน้ที่  

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ถึงขั้น AI ในระยะยาวจะมี
ประโยชน์มาก แตร่ะยะสัน้ ส านกังานจะต้องใช้ manual มีข้อมูลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอง  

- ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามและเฝา้ระวังสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน ให้ระบบสามารถดึงข้อมูลสถานการณส์ิทธิมนุษยชน 
รายงานการตรวจสอบ มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อพยากรณ์
สถานการณส์ิทธิมนษุยชน และจัดท าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพือ่เตรียม
รับมือและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมช่ักชา้ 

- ควรท าให้สังคมรู้จักและเข้าใจงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากข้ึน 

- ส านักงานควรติดตามกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ เร่ือง การให้สัตยาบนั
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบงัคับวา่ถึงขั้นตอนใด 
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ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

6. ผลักดันให้มีการผลักดันกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่น
ประมาทเพื่อปิดปาก (Anti - SLAPP Law) (ศึกษาข้อมูล/ต้นแบบในการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนษุยชนจากกฎหมายต่างประเทศ) 

 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธิมนุษยชน 

เพื่อรับมือและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยไม่ชักช้า 
2. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนของนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 
 

พลังทางวิชาการ  
กสม. มีข้อมูลและองค์ความรู้ในเร่ืองนี้จากเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ร้องเรียน

มายัง กสม. และส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ท าการศึกษา และจัดท าร่าง
รายงานนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ระหว่างรอเสนอให้ กสม. พิจารณา 
อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ กสม. มีอยู่ อาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
เพราะไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้ กสม. ไม่มีข้อมูลการ
ร้องเรียนของนักปกป้องสิทธิมนษุยชนที่ร้องเรียนไปที่หน่วยงานอ่ืน ด้วยเหตุนี้ 
จึงต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง
กับหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและ
ทันท่วงที โดยท าระบบให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้ สามารถใช้ข้อมูล 
เพื่อการประเมินสถานการณ์และสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที  
ทั้งนี้ โดยศึกษาและน าต้นแบบที่มีการด าเนินการอยู่ในต่างประเทศมาใช้ 
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พลังสังคม  
- การสร้างความตระหนักเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก

ประชาชนทั่วไป นักปกป้องสิทธมินุษยชน และรัฐยงัไม่เข้าใจเรื่องนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นถ้อยค าที่ยังคลุมเครือ ดังนั้น กสม.  
จึงควรเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ โดยเร่ิมจาก 
การจัดท า Viral Clip ที่เข้าใจง่าย เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ต้นทุนน้อย 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งรวดเร็ว 

- การร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น โดย กสม. เปน็ตัวกลาง
ในการประสานงานให้นักปกป้องสิทธิมนษุยชนและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาท างานร่วมกัน  

- การยกย่องเชิดชูนักป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการเสริมพลัง 
(Empower) ให้แก่นักปกป้องสทิธิมนุษยชน 

 
พลังนโยบาย  
- กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลปรับแก้กฎหมายแล้ว แตห่ลายเร่ือง 

ยังไม่มีความคบืหน้า เชน่ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เป็นต้น จึงเปน็เร่ืองที่ กสม. จะต้อง
ผลักดันต่อไป รวมถึงการผลักดนัให้รัฐเร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

- แม้กฎหมายบางเร่ืองจะมีการปรับแก้ไปแล้ว เชน่ การเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 แต่กฎหมายดังกล่าว 
ก็ยังมีข้อจ ากัดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งครอบคลุม และยังมีกฎหมาย
และระเบียบอ่ืน ๆ ที่มีปญัหา เชน่ ระเบียบกองทนุยุติธรรมซึ่งตอ้งหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

- ในระยะยาวอาจจะต้องมีการผลกัดันกฎหมายเฉพาะเร่ืองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศก่อน  
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คนไร้รัฐ ไร้สัญชาต ิและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย     
เป้าหมาย  
ขจัดปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทย 
 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. ศึกษา/วิจัย เร่ือง ผลกระทบจากปัญหาคนไร้รัฐ ไรส้ัญชาติ  

ในประเทศไทย (เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าหากไม่ร่วมกนัแก้ไข 
จะส่งผลกระทบ/ผลเสยีกับประเทศไทย อย่างไร) 

2. ผลักดันให้ภาครัฐ/กรมการปกครอง ส ารวจจัดท าทะเบียนประวตัิบุคคล 
ผู้ที่ไม่มีสถานะในประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
สิทธิขั้นพืน้ฐาน 
 

โครงการ 
1. โครงการศึกษา/วิจัย เร่ือง ผลกระทบจากปัญหาคนไร้รัฐ ไรส้ัญชาติ  

ในประเทศไทย  
2. โครงการผลักดันกระบวนการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติบคุคล 

ผู้ไม่มีสถานะในประเทศไทย 
 
พลังทางวิชาการ 

ประเทศไทยมีการงานศึกษาวิจยัและกฎหมายเก่ียวกับบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  
ในประเทศไทยมากพอสมควรแล้ว แต่ปัญหาก็ยังมีอยา่งต่อเนื่อง ขาดการแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบอย่างยั่งยนื ส านักงาน กสม. จึงควรศึกษาองคค์วามรูเ้ก่ียวกับ
สถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
ความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงแนวโน้มของปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาและแสวงหาทางออกของประเทศร่วมกัน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

   - ควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเปน็กลุ่มใด เพราะเร่ืองสถานะบุคคล
มีหลายกลุ่ม ทั้งคนไร้รัฐ คนพลดัถิ่น ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย กลุ่มชาติพนัธุ์ 
ชุมชนดั้งเดิม เป็นต้น และต้องท าให้ชัดเจนว่าเหตุใด จึงต้องด าเนินการ
กับกลุ่มนั้นๆ เพราะแต่ละกลุ่มมทีี่มาไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาต่างกัน 
หากไม่ชัดจะท าให้การด าเนนิการเป็นไปได้ยากและจะไม่สามารถ
อธิบายกับหน่วยงานอื่นได้ 

- ประเด็นเร่ืองเคร่ืองมือทางกฎหมายที่จะน ามาอ้างอิง ซึ่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนี้ เป็น Soft Law มีเพียง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน ถ้าหากจะขับเคลื่อนเร่ืองนี ้
ต้องวิเคราะห์/ค้นหาประเด็นให้พบ โดยสิ่งที่รัฐยอมรับมากทีสุ่ด 
ในขณะนี้คือเร่ืองคนไร้รากเหง้า คนไร้สัญชาติ แต่ต้องไปดูวา่ 
มีหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่  

- การส ารวจเป็นเร่ืองของกรมการปกครอง แต่การขับเคลื่อนเชิงกฎหมาย 
นโยบาย อาจจะขับเคลื่อนด้วยกันได้ เพราะเปน็หน้าที่ของ กสม.   
ถ้าจะให้ กสม. ด าเนินการในการส ารวจเอง บุคลากรของเราที่มอียู่
เพียงพอหรือไม่ ดังนั้น กรอบในการด าเนินการเร่ืองนี้ต้องชดัเจนว่า
บทบาทของ กสม. จะมีขอบเขตเพียงใด  

- หากต้องการด าเนินการในเร่ืองนี้ควรท าในเรื่องการส่งเสริม 
ให้คนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับสิทธิขั้นพืน้ฐาน ต้องท างานร่วมกับ
เครือข่าย  

- โครงการก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี แต่ในระยะสั้นจะท าอะไร  
จะท าอย่างไรให้กระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้  
เพราะกระทรวงมหาดไทยมักอ้างข้อติดขัดด้านระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามนั้น  

 



14 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

พลังสังคม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา/ผลกระทบ
เก่ียวกับเร่ือง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย เช่น การเข้าไม่ถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานของการเป็นมนษุย์ อาท ิสิทธิสุขภาพ การรักษาพยาบาล สิทธิในการ
ท างาน สทิธิการอยู่อาศัย สิทธิในการเดินทาง ฯลฯ หากไม่ได้รบัการแก้ไขอาจจะ
น าไปสูป่ัญหาความมั่นคง อาชญากรรม และการค้ามนษุย์ได้ ให้สังคมรับทราบ
และร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย 
อย่างยั่งยืน 
 
พลังนโยบาย การหารือระดับนโยบายเพื่อผลักดันให้คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการเพื่อขจัดปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทย
ภายในปี 2567 (สอดคล้องกับเป้าหมายของ UNHCR) 
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ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

การพัฒนาระบบงานและบุคลากร (ส านักบริหารกลาง)     
เป้าหมาย  
1. ส านักงานมีระบบการท างานที่ชดัเจน มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน 
2. ส านักงานมีระบบการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสูต่ าแหน่งงาน

ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรของส านักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสม
กับเส้นทางอาชีพ/สายงาน  

 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน (SOPs : Standard Operation Procedures) 

ประกอบด้วย 
1.1 อบรมการจัดท า SOPs ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน พร้อมทั้งก าหนด

รูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
1.2 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดตามแบบที่ก าหนด  
1.3 รวบรวมและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ซึ่งอาจจะเป็น

ผู้อ านวยการกลุ่มงานต่าง ๆ และด าเนนิการแก้ไข (ถ้ามี) 
1.4 จัดท ารูปเล่มคู่มือแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน  
1.5 ปรับปรุงคู่มือให้เป็นปจัจุบนั  

2. จัดท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
2.1 เลือกต าแหน่งที่จะจัดท า career path 
2.2 วิเคราะห์งาน 
2.3 ออกแบบเส้นทางความก้าวหน้า 
2.4 จัดท าหลักเกณฑ์การสั่งสมงาน/ประสบการณ ์
 
 
 

   - ระบบงานสนบัสนุนมีความส าคญัมาก หากมีการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานให้ชัดเจนจะเปน็ประโยชน์ต่อการท างานอย่างยิง่ 

- ภารกิจด้านการบริหารมีความส าคัญเหมือนกับภารกิจหลัก องค์กร
ควรเป็นองค์กรจิ๋วแต่แจ๋ว ท างานน้อยแต่มีประสิทธิภาพ ค านงึถึง
ผลประโยชน์รัฐ มีธรรมาภิบาล ผลักดัน/ขบัเคลื่อนงานขององค์กรไปสู่
ยุทธศาสตร์ กสม. ที่ก าหนดไว้ ให้มองเป้าหมายร่วมกัน 

- ระบบฐานข้อมูลของส านักงาน ควรพัฒนาเปดิช่องทางเผยแพร ่
ให้บุคลากรสามารถน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ  
ระบบรับเรื่องร้องเรียน รายงานการตรวจสอบ งบประมาณ  
ไปสงัเคราะห์และใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

- ในระยะเวลา 4-5 ปี จะมีบุคลากรเกษียณอายุจ านวนมาก  
องค์กรจะสร้าง/พัฒนาบุคลากร เพื่อปิดช่องว่างตรงนี้อย่างไร 

- บุคลากรรุ่นแรกๆ ขององค์กรได้ออกแบบต าแหน่งของบุคลากร 
ในส านักงานให้มีความก้าวหน้า เร่ิมจากระดับ 3 - 9 เพราะคนท างาน
ในส านักงาน กสม. ต้องรับผิดชอบเร่ืองของสิทธิมนุษยชนของคนไทย
ทั้งประเทศ  

- ส านักงานจ าเปน็ต้องพัฒนาให้คนในองค์กรเป็นนักบริหารมากข้ึน  
- SOP ขององค์กรควรจัดเก็บไว้ในระบบ Digital เพื่อสะดวก 

ต่อการใช้งานทุกสถานที่ตลอดเวลา 
- ควรเผยแพร่ SOP ให้บุคลากรของส านักงาน รวมทัง้ กสม. รับทราบ

ด้วย  
- ส านักงานควรมปีระกาศการโยกย้ายปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเวลาปกติ และ

วาระพิเศษ 
 



16 
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของส านักงาน กสม.  ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 ของ กสม. และผู้บริหารส านักงาน 

โครงการ 
1. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (SOPs : Standard Operation 

Procedures) 
2. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
การพัฒนาองค์กรสู่ส านักงานดิจิทัล (ส านักดจิิทัลด้านสทิธิมนษุยชน)     
เป้าหมาย  
1. ส านักงานมี Platform ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
2. ส านักงานมีระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) ที่สามารถประมวลข้อมูลของ 

ภารกิจหลัก และภารกิจสนบัสนนุ เพื่อสนับสนนุการตัดสนิใจของผู้บริหาร 
3. Linkage Center เพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. เลือกใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental 

Personnel Information System : DPIS) หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเอง  

2. น าระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของส านักงาน 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารทีส่ามารถประมวลผลภารกิจหลัก 
และภารกิจสนบัสนุน 

3. พัฒนา  Linkage Center เพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนา Platform ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 
3. โครงการ Linkage Center 

   - ระบบฐานข้อมูลตา่งๆ ของส านกังานยังแยกสว่น ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อน าไปประมวลผลและจัดท าเป็นรายงาน
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร  

- ขาดความชัดเจนของการมองเป้าหมายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
ขององค์กรร่วมกันทุกระดับ  

- ข้อมูลในฐานข้อมูลส าคัญต่างๆ ยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
แม่นย า 

- การเชื่อมข้อมูลกับองค์กรภายนอก หากเป็นข้อมูลของกรมการปกครอง
สามารถท าได้เลย แต่หากเปน็ของหน่วยงานอ่ืนต้องขออนุญาต 
จากหน่วยงานนัน้ก่อน กรมการปกครองจึงจะสามารถเปิดเผยขอ้มูล
หรือให้สิทธิในการเชื่อมโยงข้อมูลได้ 

- ระบบฐานข้อมูลตา่งๆ ที่เปน็ข้อมูลภายในของส านักงานจะต้องสามารถ
ให้เชื่อมกันได้ 

- ผลักดันใหข้้อมูลส าคัญอยู่ในระบบแอบพลิเคชัน่  
- การพัฒนาห้องสมุดสิทธิมนุษยชนเป็นห้องสมุดออนไลน์ทัว่โลก พัฒนา

ให้เกิดระบบ e-Learning องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
- Linkage Center เป็นหัวใจในการท างานที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลให้มี

ความทันสมัยและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างรวดเร็ว 
- ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของส าหรบังานให้มีความทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน 

 



17 
เป้าหมายและข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของส านักงาน กสม. ที่เชื่อมโยงกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระหว่างวันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการเ์ด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ประเด็นหรือภารกิจที่เลือกพัฒนาเป็น
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563-2565 

เป้าหมาย และข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รายประเด็น  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป้าหมาย กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีสุ่ม่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไข  

โครงการ 
โครงการแก้ปัญหาการละเมิดสทิธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานตามกฎหมายความมัน่คงในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วิธีการ/กระบวนการ 
1.  การไต่สวนสาธารณะ เพื่อลดปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.  การผลักดันให้มีการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป้าหมาย ภาคธุรกิจประกอบธรุกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงหลักการสทิธิมนุษยชน/หลักการชี้แนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ของสหประชาชาต ิ(UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. พัฒนา “คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook)” 
2. ติดตามและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 

and Human rights: NAP) 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาคู่มือประเมินผลด้านสทิธิมนษุยชนของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน 
2. โครงการสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

สิทธิในกระบวนการมีส่วนร่วมกับนโยบาย
สาธารณะ 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะ: โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบทางด้านสทิธิมนุษยชน รวมถึง การหาแนวทาง/ทางออกในการแก้ไขปัญหา 
ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
วิธีการ/กระบวนการ 
3. ผลักดันกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC)  

อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึง การแสวงหาแนวทาง/ทางออกในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ด้านสทิธิมนษุยชนร่วมกัน 
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ประเด็นหรือภารกิจที่เลือกพัฒนาเป็น
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563-2565 

เป้าหมาย และข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ 
1. โครงการผลักดันกฎหมายกลางว่าดว้ยการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ 
2. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก EEC 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป้าหมาย  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
วิธีการ/กระบวนการ 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเฝา้ระวังสถานการณส์ิทธิมนษุยชน และสื่อสารกับสาธารณะ 
7. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผ่านรปูแบบการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
8. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายที่อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกีดกันการใช้สิทธิของประชาชน 
9. ร่างและ/หรือผลักดันกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
10. ผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ 
6. ผลักดันให้มีการผลักดันกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเฝ้าระวงัสถานการณ์สทิธิมนุษยชนเพื่อรับมือและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมช่ักช้า 
2. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนของนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 

คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย 

เป้าหมาย  
ขจัดปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทย 
วิธีการ/กระบวนการ 
3. ศึกษา/วิจัย เร่ือง ผลกระทบจากปัญหาคนไร้รัฐ ไรส้ัญชาติ ในประเทศไทย (เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าหากไม่ร่วมกันแก้ไขจะส่งผลกระทบ/ผลเสียกบั

ประเทศไทย อย่างไร) 
4. ผลักดันให้ภาครัฐ/กรมการปกครอง ส ารวจจัดท าทะเบียนประวตัิบุคคลผู้ทีไ่ม่มีสถานะในประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึง

สิทธิขั้นพืน้ฐาน 
โครงการ 
1. โครงการศึกษา/วิจัย เร่ือง ผลกระทบจากปัญหาคนไร้รัฐ ไรส้ัญชาติ ในประเทศไทย  
2. โครงการผลักดันกระบวนการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติบคุคลผู้ไม่มีสถานะในประเทศไทย 
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ประเด็นหรือภารกิจที่เลือกพัฒนาเป็น
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563-2565 

เป้าหมาย และข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รายภารกิจ   
การพัฒนาระบบงานและบุคลากร เป้าหมาย  

3. ส านักงานมีระบบการท างานที่ชดัเจน มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติงานทุกกระบวนงาน 
4. ส านักงานมีระบบการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสูต่ าแหน่งงานขององค์กร เพื่อให้บุคลากรของส านักงานมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ 

เหมาะสมกับเส้นทางอาชีพ/สายงาน  
วิธีการ/กระบวนการ 
1. จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน (SOPs : Standard Operation Procedures) ประกอบด้วย 
2. จัดท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
โครงการ 
1. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (SOPs : Standard Operation Procedures) 
2. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

การพัฒนาองค์กรสู่ส านักงานดิจิทัล เป้าหมาย  
1. ส านักงานมี Platform ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
2. ส านักงานมีระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) ที่สามารถประมวลข้อมูลของภารกิจหลัก และภารกิจสนบัสนนุ เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. Linkage Center เพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย 
วิธีการ/กระบวนการ 
1. เลือกใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเอง  
2. น าระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของส านักงานเพื่อสนบัสนุนการตัดสนิใจส าหรับผูบ้ริหารที่สามารถประมวลผล 

ภารกิจหลัก และภารกิจสนบัสนนุ 
3. พัฒนา Linkage Center เพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนา Platform ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. โครงการ Linkage Center 

 



   3.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

 โดย ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

เรื่องเดิม 
ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีหนังสือ กสม. ที่ สม 0002/ว916 

และ สม 0002/ว916 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ไปพลำงก่อน เพ่ือให้ผู้บริหำรรับทรำบ และบุคลำกรของส ำนักงำน กสม. รับทรำบและจัดท ำแผนกำร
ปฏิบัติ งำนและกำรใช้จ่ ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ไตรมำสที่  1 และไตรมำสที่  2  
(1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ ดังกล่ำว โดยมีสำระส ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

ข้อ 1 ให้ส านักงบประมาณมีอ านาจจัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนงานและรายการตาม พรบ.งบประมาณ 2562 ดังนี้ 

(1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณ
รายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
แต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

(3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน
บูรณาการ ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

ข้อ 6 ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เม่ือได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณ
แล้ว 

ข้อ 7 งบประมาณจ่ายที่ส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและ
รายการในงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงและงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับทุนหมุนเวียน 
แล้วแต่กรณี เมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับแล้ว 

ข้อ 8 การอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณ
รายจ่ายออกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ส านัก
งบประมาณก าหนด 

ข้อ 9 ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณมีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 

2. วิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก
งบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

ข้อ 1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่  1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ส่งให้ส านักงบประมาณ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

ข้อ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการ ดังนี้  



(1)  หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดท าแผนภายในวงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงานตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อ 3  การจัดท าแผนตามข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้ผลผลิตหรือโครงการเดิม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก แต่อำจปรับปรุงวิธีด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
ได้ตำมควำมจ ำเป็นโดยค ำนึงถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรและงบประมำณที่ขอรับเงินจัดสรรในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ด้วย และจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1)  ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับผลผลิตหรือโครงกำร ที่สิ้นสุดลงแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

(2)  ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกำรผูกพันงบประมำณข้ำมปีงบประมำณ
รำยกำรใหม่... 

(3)  ค่ำใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพ้ืนฐำน ให้พิจำรณำตำม
ควำมจ ำเป็นได้ในทุกงบรำยจ่ำย 

ข้อ 4 เม่ือหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับ
งบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการก ากับดูแลและติตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 

       ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยแผนบูรณำกำร ให้หน่วยรับงบประมำณแจ้งหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักทรำบ เพ่ือใช้ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมำณ 

 
ข้อ 5 เม่ือส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันให้สอดคล้องกับแผนฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ข้อ 8 การใช้งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 

(1) ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรอัตราใหม่ 
(2) ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ 

ยกเว้น กรณีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนปกติที่ต้องด ำเนินกำรภำยหลังจำกสัญญำเดิมสิ้นสุดลง ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำร
จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

(3) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ขอท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณก่อน 

ข้อ 9 กรณีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน 
เกินกว่าที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เฉพาะกรณี ดังนี้ 

(1) มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยตำมข้อผูกพันสัญญำ และค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล 
(2) ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่รัฐบำลท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ... 
(3) มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะเสียหำยต่อกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน 
ข้อ 10 เม่ือหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรร และน าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้

ผูกพันแล้วให้จัดท าบันทึกการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายไว้ส าหรับน าไปหักออกจาก งบประมำณ



รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประกำศใช้บังคับ.... 

ทั้งนี้ ส านักงบประมาณจะก าหนดวิธีการในการหักงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อเท็จจริงและข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส ำนักกิจกำร กสม. ได้ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำน ส ำหรับ

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำนที่เป็นงำนประจ ำต่อเนื่อง ประกอบด้วย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยประจ ำงำน
ต่อเนื่อง (งบจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นงำนต่อเนื่อง งบประชุม งบฝึกอบรมภำยนอก งบเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ วัสดุ
ส ำนักงำน ฯลฯ) ในเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรอบวงเงินงบประมำณที่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน จ ำนวนทั้งสิ้น 108,693,550 บำท และประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย พบว่ำแผนกำรใช้จ่ำย จ ำนวนทั้งสิ้น 106,083,915 บำท ดังตำรำงต่อไปนี้  

 
 
 

 
 
 

หมำยเหตุ: ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน ประกอบด้วย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยประจ ำงำนต่อเนื่อง (งบจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่เป็นงำนต่อเนื่อง งบประชุม งบฝึกอบรมภำยนอก งบเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ วัสดุส ำนักงำน ฯลฯ)  
คงเหลือ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ซึ่ งต้องเสนอเรื่ องเพื่อขอท ำควำมตกลง 
กับส ำนักงบประมำณ ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเห็นชอบหลักกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำนส ำหรับ 
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนที่เป็นงำนประจ ำต่อเนื่อง ในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 (1 ตุลำคม 2562 - 31 
มีนำคม 2563) ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว 
และมอบหมำยให้ทุกส ำนัก/กลุ่มงำน เร่งรัดจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ส่งให้ส ำนักกิจกำร กสม. เพ่ือประมวลข้อมูลเสนอเลขำธิกำร กสม. เพ่ือพิจำรณำก่อนส่งให้ 
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำอนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อนตำม
ก ำหนดต่อไป 

   ความเห็นที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

   มติที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 













แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63)
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ไปพลางก่อน

จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 และ 2
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ส่งส านักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2562
เพ่ืออนุมัติจัดสรรให้จ่ายเงินได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม2562

• สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 วาระที่ 1: 17 ต.ค.62
• สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 วาระที่ 2-3: 8-9 ม.ค.63
• พระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 ประกาศใช้บังคับ 27 ม.ค.63
(ก าหนดตามปฏิทินงบประมาณ 2563)

ส านักงาน กสม. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563

ภายในเดือนธันวาคม 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- วิธีปฏิบัติ ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ ไปพลางก่อน

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- วิธีปฏิบัติ ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ ไปพลางก่อน

Timeline การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ข้อ 1 ให้ส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจจัดสรรงบประมำณ ภำยใต้กรอบวงเงินของแผนงำนและรำยกำรตำม พรบ.งบประมำณ 2562 ดังน้ี
(1) งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงของงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนัน้
(2) งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ จัดสรรไม่เกินกึ่งหน่ึงของแต่ละแผนงำน ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนัน้
(3) งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร จัดสรรไม่เกินกึ่งหน่ึงของแต่ละแผนงำนบูรณำกำร ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น

ข้อ 6 ให้หน่วยรับงบประมำณจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน ภำยในวงเงินท่ีได้รับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 
เม่ือได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณแล้ว

ข้อ 7 งบประมำณจ่ำยท่ีส ำนักงบประมำณอนุมัติเงินจดัสรรให้หน่วยรับงบประมำณให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งต้องหักออกจำกแผนงำนและรำยกำรในงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร งบประมำณรำยจ่ำยของหนว่ยรับงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงและงบประมำณรำยจำ่ยส ำหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เม่ือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับแล้ว

ข้อ 8 กำรอนุมัติจัดสรร กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย และกำรหักงบประมำณรำยจ่ำยออกจำกงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
ให้เป็นไปตำมวิธีปฏิบัติท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด

ข้อ 9 ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจวินิจฉยัปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส านักงาน กสม.)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส านักงาน กสม.)



ข้อ 1 ให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันในไตรมำสท่ี 1
และไตรมำสท่ี 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562-31 มีนำคม 2563) ส่งให้ส ำนักงบประมำณ อย่ำงช้ำภำยในวันท่ี 15 กันยำยน 2562

ข้อ 2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
(1) หน่วยรับงบประมำณท่ีต้ังไว้ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้จัดท ำแผนภำยในวงเงินไม่เกินกึ่งหน่ึง

ของแต่ละแผนงำนตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อ 3 กำรจัดท ำแผนตำมข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมำณใช้ผลผลิตหรือโครงกำรเดิมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก แต่อำจปรับปรุงวิธีด ำเนนิงำน
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัได้ตำมควำมจ ำเปน็โดยค ำนงึถึงแนวทำงกำรด ำเนนิกำรและงบประมำณที่ขอรับเงินจดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ด้วย
และจะต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไข ดังนี้
(1) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับผลผลิตหรือโครงกำร ที่สิ้นสุดลงแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(2) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกำรผูกพันงบประมำณข้ำมปีงบประมำณรำยกำรใหม่...
(3) ค่ำใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพ้ืนฐำน ให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นได้ในทุกงบรำยจ่ำย

ข้อ 4 เม่ือหน่วยรับงบประมำณได้รับควำมเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีก ำกับดูแลหรือ
ควบคุมกิจกำรของหน่วยรับงบประมำณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณีทรำบ เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลและติตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
หรือก่อหน้ีผูกพันงบประมำณ
ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยแผนบรูณำกำร ให้หน่วยรับงบประมำณแจ้งหนว่ยงำนเจำ้ภำพหลักทรำบ เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัตงิำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือกอ่หนี้ผูกพันงบประมำณ

วิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กสม.)



ข้อ 5  เม่ือส ำนักงบประมำณให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงบประมำณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงำนใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพัน
ให้สอดคล้องกับแผนฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

ข้อ 8  กำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยตำมท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข ดังน้ี
(1) ต้องไม่เป็นกำรก ำหนดอัตรำบุคลำกรอัตรำใหม่
(2) ต้องไม่ก่อให้เกิดรำยกำรก่อหน้ีผูกพันงบประมำณข้ำมปีงบประมำณ ยกเว้น กรณีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนปกติที่ต้องด ำเนินกำรภำยหลังจำกสัญญำเดิมส้ินสุดลง 

ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะกอ่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรปฏบิัติรำชกำร
(3) กรณีเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ให้ขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณก่อน

ข้อ 9  กรณีหน่วยรับงบประมำณมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันเกินกว่ำท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ให้ขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ เฉพำะกรณี ดังน้ี
(1) มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยตำมข้อผูกพันสัญญำ และค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล
(2) ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่รัฐบำลท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ...
(3) มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรจะเสียหำยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ข้อ 10 เม่ือหน่วยรับงบประมำณได้รับอนุมัติเงินจัดสรร และน ำไปใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันแล้วให้จัดท ำบันทึกกำรใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำยไว้ส ำหรับน ำไป
หักออกจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 เม่ือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับ....
ท้ังน้ี ส ำนักงบประมำณจะก ำหนดวิธีกำรในกำรหักงบประมำณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณถือปฏิบัติต่อไป

วิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)



ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๒

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ าแนก

รายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ส านักงานด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน

ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

ของปีงบประมาณใหม่

หมวด ๒

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ าแนก

รายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ส านักงานด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน

ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

ของปีงบประมาณใหม่



1. ส านักกิจการ กสม. ได้ขอความร่วมมือให้ส านัก/หน่วย จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ตามวิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส่งให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการ กสม. ภายในวันท่ี 9 กันยายน 2562 

2. กรอบวงเงินงบประมาณท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 108,693,550 บาท
และประมาณการค่าใช้จ่าย ณ วันท่ี 6 กันยายน 2562 จ านวน 106,083,915 บาท ดังตารางต่อไปน้ี 

ผลการด าเนินการ

แผนงาน งบประมาณ 2562 กรอบงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ฯ พลางก่อน

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ณ วันท่ี 6 กันยายน 2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 141,613,300 70,806,650 70,806,650

2. แผนงานพ้ืนฐาน 71,913,800 36,798,350 35,861,000

3. แผนงานบูรณาการ 2,177,100 1,088,550 -

รวม 215,704,200 108,693,550 106,667,650

หน่วย: บาท

หมายเหตุ: ประมาณการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายประจ างานต่อเน่ือง (งบจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นงานต่อเน่ือง งบประชุม งบฝึกอบรมภายนอก 
งบเดินทางไปราชการภายในประเทศ วัสดุส านักงาน ฯลฯ) คงเหลือ ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งต้องเสนอเร่ือง
เพ่ือขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน



    3.6 กรอบอัตราการจ้างเอกชนด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        โดย  ส ำนักบริหำรกลำง (กพ.)     
   ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนภำยใน 
ส่วนรำชกำรระดับส ำนัก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2562 เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ 
ของแต่ละส่วนรำชกำรภำยในสังกัดของส ำนักงำน กสม. นั้น 
   เนื่องจำก ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 และจะสิ้นสุดสัญญำ 
จ้ำงเอกชนด ำเนินงำนในวันที่ 30 กันยำยน 2562 แจ้งให้ส่วนรำชกำรระดับส ำนักที่มีกำรจัดจ้ำงเอกชนด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนเฉพำะงำนที่มีกำรจ้ำงต่อเนื่องจำกปีงบประมำณก่อน ซึ่งไม่รวมถึง 
ผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ โดยให้พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 หำกมีควำมจ ำเป็นจะต้องจ้ำงบุคคลในลักษณะกำรจ้ำงบุคคล
ธรรมดำ ทั้งนี้ เฉพำะส่วนรำชกำรระดับส ำนักท่ียังไม่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งที่มี
ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว โดยให้จัดส่งเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ้ำง ปริมำณงำนและระยะเวลำกำรจ้ำง ให้ส ำนักบริหำรกลำง 
ภำยในวันที่ 3 กันยำยน 2562 ในกำรนี้ ส ำนักบริหำรกลำงได้จัดท ำสรุปกรอบอัตรำกำรจ้ำงเอกชนด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบ  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

   ความเห็นที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

   มติที่ประชุม  

   ................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
 









ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

   ................................................................................................. ........................................ 
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