
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐาน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสําเร็จ คํานึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก   

2. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
3. เพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจ  
4. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม  

กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดท า พัฒนา ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการจัดทําบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) ของสํานักงาน 
กสม. 

461,500 
 

- ผลการด าเนินงาน  
ดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างดําเนินโครงการจัดทําบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) ของสํานักงาน กสม. และปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
ดําเนินงานตามสัญญาจ้าง งวดงานที่ 1 

สํานักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

2 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

8,000,000 
 

- ผลการด าเนินงาน  
ดําเนินการขออนุมัติหลักการ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้จัดทําร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการ โดยได้มีการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการร่างขอบเขตงานฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
และวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2564 เพ่ือกําหนดรายละเอียดและ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานในการจัดทําขอบเขตงานฯ  
โดยได้เสนอขอบเขตงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

สํานักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

3. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
DPIS ของสํานักงาน กสม. 

180,000 50,400 ผลการด าเนินงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุมัติหลักการ 
ให้ดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)  
ทั้งนี้ สํานักบริหารกลางได้จ้างเอกชนดําเนินการ เพ่ือบันทึกและ
ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอห่งชาติทุกรายตามแฟ้ม
ประวัติลงระบบ DPIS ในเบื้องต้น 
ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัด  
การหาผู้ รับจ้างดําเนินโครงการค่อนข้างยาก  เนื่องจากต้อง 
เป็นผู้รับจ้างที่ผู้มีประสบการณ์ด้านทะเบียนประวัติและมีความรู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์ 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 

สํานักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

การจัดจ้างดําเนินโครงการควรดําเนินการในภาพรวมทั้งระบบ 
เนื่องจากต้องพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลควบคู่กับ 
การปรับปรุงข้อมูล 

4. โครงการปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

500,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นุมัติในหลักการให้
ดําเนินโครงการ และแต่งตั้งผู้จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) โดยได้
จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และขอความเห็นชอบขอบเขตของ
งานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

สํานักบริหารกลาง 

5. โครงการระบบสื่อประชา 
สัมพันธ์และจอแสดงผล 
 
 

215,800 
 

215,701.30 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานซื้อระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอ 
แสดงผล (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) พร้อมติดตั้ง เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับดําเนินการตรวจรับงาน 
และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
มาช่วยให้คําปรึกษา แนะนํา 
แนวทางการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ 
ศึกษาข้อมูลและขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกหน่วยงาน 

สํานักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

6. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ 
 

100,000 100,000 ผลการด าเนินงาน 
ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บป รุ ง แ ล ะ พั ฒนา ร ะบบ พัส ดุ แ ล ะค รุ ภั ณ ฑ์ 
โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับดําเนินการ
ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
มาช่วยให้คําปรึกษา แนะนํา 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
ศึกษาข้อมูลและขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จากภายนอกหน่วยงาน 

สํานักบริหารกลาง 

7 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
แ ผ น ง า น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณสํานักงาน กสม. 
 

2,977,000 
 

- ผลการด าเนินการ  
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุมัติในหลักการ
ดําเนินโครงการ และจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และขอความ
เห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านงบประมาณ ทั้งการจัดการแผนงาน การติดตามผลการ
จ่ายเงิน และสามารถให้หน่วยงานย่อยสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
ในส่วนของข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน 

สํานักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ของสํานักงาน กสม. 

3,800,000 
 

- ผลการด าเนินการ  
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุมัติในหลักการ
ดําเนินโครงการ และจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และขอความ
เห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

สํานักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สํานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 มีความทันสมัย สวยงาน สอดคล้องมาตรฐานและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งผลส าเร็จของงาน 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ใหม่สํานักงาน กสม. 

390,000 - ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการประสานกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือขอ
รายชื่อบุคลากรใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน  
พร้อมทั้ งแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมในหมวด 
วิชาพ้ืนฐาน โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
(e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

สํานักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. ระยะเวลาการดําเนินโครงการขึ้นอยู่กับการบรรจุแต่งตั้ ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการรับโอนข้าราชการมาจากส่วน
ราชการอ่ืน  
2. สํานักงาน ก.พ. เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ใหม่ รวมถึงมีการปรับรายละเอียดหลักสูตรและกําหนดรหัส
วิชาใหม่ ส่งผลให้หัวข้อวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกําหนดให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายต้องเรียนรู้ในบางวิชา 
ยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนชื่อวิชา หรือปรับเนื้อหาวิชา (ยุบ/รวม) 
แล้วแต่กรณี 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
1. ดําเนินการประสานกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ
รายชื่อบุคลากรใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน  
เพ่ือดําเนินการแจ้งให้เข้ารับการฝึกอบรมในหมวดวิชาพ้ืนฐาน  
โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)  
ของสํานักงาน ก.พ.   
2. ศึกษา/จัดทํารายละเอียดการฝึกอบรม เพ่ือรองรับการดําเนิน
กิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส
โคโรนา 2019 โดยพิจารณาว่าหัวข้อวิชาไหนสามารถดําเนินการ
ผ่านระบบออนไลน์ และหัวข้อวิชาไหนจําเป็นต้องดําเนินการผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

3. ปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหม่ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน เพ่ือให้
สอดคล้องตามหลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. 

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้ าง เจตคติ ในการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

299,780 

 

90,399.04 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงวิ เคราะห์ 
เพ่ือจัดทําแผนที่การพัฒนาองค์กร” ภายใตโ้ครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  
และปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนงานหลักสูตรย่อย 
ครั้งที่ 2  

สํานักบริหารกลาง 

3. โครงการเสริมสร้างความรู้ 
และทักษะในการปฏิบั ติ ง าน 
ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

159,000 
+ 

200,000 

210,300 ผลการด าเนินงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุมัติกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทรมาน” ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการ 2 ช่วง  
โดยในช่วงที่  1 เป็นการฝึกอบรม “การป้องกันการทรมาน:  
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง” 
ระหว่างวันที่  9 – 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโรงแรมเซ็นทรา 
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

สํานักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

เพ่ิมเติม จํานวน 200 ,000 บาท จากการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจํานวน 359,000 บาท  
ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างรอดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 

4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

266,000 
 

140,515 ผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมปลุกไฟการทํางานสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร โดยได้จ้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
     1.1 ดําเนินการประเมินระดับภาวะหมดไฟในการทํางาน 
ของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     1.2 ดํ า เนินจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 2 กิจกรรมย่ อย 
ประกอบด้วย 
           1) กิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ “การรับมือภาวะหมดไฟ
ภัยร้ายของความสุขในการทํางาน” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องเสวนา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
           ๒)กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การดูแล
และสร้างพลังให้แก่ทีมในภาวะหมดไฟ” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า 
2. กิจกรรมการศึกษาและจัดทําระบบดูแลสภาวะความเครียดแก่
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

สํานักบริหารกลาง 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ที่ จั ด โดยหน่ วยงานภายนอก  
( ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงาน กสม.) 

1,000,000 
 

229,655 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในหลักสูตรสําหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของบุคลากร การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

สํานักบริหารกลาง 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ผ่ า น
แอปพลิเคชั่นสํานักงาน กสม. 

30,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
คาดว่าจะดําเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2565 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด  
ผู้ รั บจ้ า งส่ งมอบโครงการ พัฒนาแอปพลิ เคชัน  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สมบูรณ์ล่าช้า เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถดําเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้  
แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน สํานักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทีส่มบูรณ์ โดยเร็ว 

สํานักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 

7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการติดตาม เฝ้าระวัง
และรายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน 

123,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการประสานงาน และการประชุมร่วมกับผู้บริหาร วิทยากร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเนื้อหาโครงการฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการ และความจําเป็นข้างต้น ซึ่งปัจจุบันอยูระหว่าง 
ขออนุมัติจัดโครงการ 

สํานักเฝ้าระวัง 
และประเมินสถานการณ์ 

สิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร
ดํ า เนิ น งานในมิ ติ การ พัฒนา
องค์กร 

54,000 
 

27,350 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ
เพ่ือรองรับการดําเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อวิชา “บทบาทหน้าที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจ” และหัวข้อ
วิชา “ความเชื่อมโยงของภารกิจสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติกับงานความมั่นคงของประเทศ” เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
Meeting 
 ครั้งที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร
สนับสนุนการสื่อข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 เมื่อวันที่ 11, 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4, 11 มีนาคม 2565  
ณ ห้องเสวนาชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการระหว่างสํานักบริหารกลาง ร่วมกับ 
สํานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

สํานักบริหารกลาง 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1.3 การเสริมสร้างคุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน เช่น แนวปฏิบัติ/การรณรงค์ไม่รับ -ให้สิ่งของเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
การให้บริการ/อ านวยความสะดวกความซ่ือสัตย์ (การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและข้อเท็จจริง)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรม 
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการ
ป ร ะพฤติ ปฏิ บั ติ ต น  ภ าย ใ ต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสํานักงาน กสม. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการ..... 
 

สํานักบริหารกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนาปรับปรุง              
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ( การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการสํารวจ จัดทําข้อมูล
และข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคล
ตามกฎหมายของประชากร 
ที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ในพ้ืนที่จั งหวัดชุมพร ระนอง 
ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา 
 

500,000 500,000 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการสํารวจ จัดทําข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตาม
กฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นฯ โดยมีกระบวนการดําเนินการเพ่ือติดตามสถานการณ์ 
พร้อมการปฏิบัติการในการยื่นคําร้องด้านการพิสูจน์สถานะบุคคล 
และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่ 4 จังหวัด เพ่ือทํา
ความเข้าใจปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกแบบส าหรับการจัดการ 
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยเป็นการประชุม การสัมภาษณ์ แบบพบปะ 
(onsite) เป็นหลัก ๆ ในกรณีที่มีการจัดการอ่ืน ๆ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
เหตุสุดวิสัยใด ๆ ท าให้ต้องจัดการประชุม การสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ (online) 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
ปรับเปลี่ยนงบประมาณในบางรายการ เพ่ือน าไปใช้ให้ในส่วนที่
จ าเป็นเพ่ิมเติม (อาทิ การเช่าสัญญาณอินเทอร์ เน็ต การจ้าง

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

ผู้สนับสนุน/การบริหารระบบออนไลน์ และอ่ืน ๆ) เพ่ือให้เกิดผลผลิต
ตามโครงการ 

2. โครงการวิจัยธุรกิจเหมือง
ท อ ง คํ า กั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน ปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขในอนาคต 

479,000 
(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

 

34,593 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการศึกษาสถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวกับ
การทําเหมืองทองคํา และศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบจากการทําเหมืองทองคําในประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีหลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องมือ ใน
การเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ รวมทั้งเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบ สนับสนุน และเสริมสร้างกระบวนการศึกษาผลกระทบ
ของชุมชนจากเหมืองทองคํา 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
1. ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทําได้ยาก  
2. ปัญหาที่ปรึกษาโครงการอยู่ในพ้ืนที่ ไม่สะดวกในการมาเข้าร่วม
การประชุมใน กทม. 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมในระบบออนไลน์ 
2. นักวิจัยจะต้องเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือจัดประชุมในพ้ืนที่เป้าหมาย
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

3. โครงการวิจัยผลกระทบของ
อุตสาหกรรม เกษตรกั บการ

244,000 - ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการศึกษาแนวคิดและหลักกการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน : น้ําตาล
กับห่วงโซ่อุปทาน 

(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

4.  โครงการวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนา
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

277,000 
(ใช้งบประมาณ
จาก สกสว.) 

- 

4,000 ผลการด าเนินงาน 
1. ดําเนินการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษา รวมรวม สังเคราะห์
และวิ เคราะห์หลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาค ความเห็นทั่วไป (general comments) ข้อสังเกต
โดยสรุป (concluding observations) ของคณะกรรมการประจํา
สนธิสัญญา (treaty bodies) กฎหมายต่างประเทศ/คําพิพากษา 
ของศาล เป็นต้น รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่เก่ียวข้อง  
2. จัดทําเครื่องมือการก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และจัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐ
มาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  2) นายไพโรจน์ พลเพชร  
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร .ทศพล ทรรศนกุล พันธ์  คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4) ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการออกแบบวิธีวิจัยและเครื่องมือ 
การวิจัย ในวันที่  11 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(ZOOM) 

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
กับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลาย

300,000 116,845 ผลด าเนินการ สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

เพ่ือเสริมสร้างทุกภาคส่วนของ
สังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
 

เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้เครือข่ายการทํางานด้านสิทธิมนุษยชน พัฒนา
กระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในเรื่องสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน ข้อเสนอในประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนําข้อมูล 
ที่ได้รับฟังเป็นกรอบการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย โดยปัจจุบันได้มีการ
สนับสนุนนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติการตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

6. กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
ด้านส่งเสริมสิทธิในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร รมใน พ้ืนที่ ภ าคใต้ และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

298,408 126,458 ผลด าเนินการ 
ดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการด้านส่งเสริมสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ “สิทธ ิ
ของสตรีในกระบวนการยุติธรรม” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
การจัดสัมมนามีข้อจํากัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนไม่
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได ้
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ  
ควรจะจัดเป็นแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

7 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ 
(Training of Trainers) ด้านสิทธิ
มนุษยชนศึกษา เพ่ือนําคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
สําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ประยุกต์ใช้เขตพ้ืนที่ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร 
 

500,000 311,628 ผลด าเนินการ 
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training 
of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือนําคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ เขตพ้ืนที่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2565  
ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ โดยได้รายงานผลดําเนินงาน 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบแล้ว 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
1. การจัดอบรมมีข้อจํากัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ผู้เข้าอบรมติดภารกิจไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะจัดเป็นแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. ควรจัดกิจกรรมในวันที่ครูส่วนใหญ่ไม่มีภารกิจเร่งด่วน เนื่องจาก
วันที่จัดขณะนี้เป็นช่วงสรุปคะแนนปลายภาคทําให้ผู้ เข้าอบรม 
ไม่สามารถรับการอบรมได้อย่างเต็มที่ 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

8. โครงการคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจําปี 2564 
 

200,000 - ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่น 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อกรอกข้อมูลไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้
คะแนน 
2. ผู้ได้รับเสนอชื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน และสื่อมวลชนจํานวนน้อย 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแบบฟอร์มใบสมัครให้
สอดคล้องกัน 
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

9. โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน  

300,000 269,637 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินจัดกิจกรรมจัดทําแผนและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่  17-19 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมธารามันตรา รีสอร์ท ชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โดยได้รายงานผลดําเนินงานให้เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบแล้ว 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

10. โครงการสร้างเสริมสิทธิ
มนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 
 

100,000 40,000 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดเวทีสัมมนา/สานเสวนา และหรือพ้ืนที่การรณรงค์ 
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนตามนโยบายของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(การเป็นองค์กรร่วมการจัดงาน Connect Fest ครั้งที่ ๒  : Social 
Movement Week for All เพราะความ เหลื่ อมล้ า และความ
แตกต่างหลากหลายท าให้เรามาพบกัน เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๕ 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

11. โครงการสร้างเสริมทุกภาค
ส่วนของสังคมให้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1,068,000 262,536 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการประชุมคณะทํางานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและ
ความตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน และจัดกิจกรรม 
การบรรยายหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาสังคมแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 35 คน รวม 3 ครั้ง 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมีความวิตกกังวล ท าให้
ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ท าให้การใช้งบ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
ก าหนดมาตรการความปลอดภัยให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมประชุม เช่น ก าหนดให้
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วม 

สํานักคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

12 .  โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ มสิ ท ธิ
มนุษยชนสําหรับกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในการเป็น
องค์กรร่วมจัดการมอบรางวัล
อรรธนารีศวร 
 

8,800 8,800 ผลการด าเนินงาน  
ดําเนินการจัดเสวนา “รางวัลอรรธนารีศวรกับการขับเคลื่อน เรื่อง 
สิทธิ สุขภาพและสังคม ด้สนความหลากหลายทางเพศในสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19” ณ ห้องเสวนาชัน 6 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2564  

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

13. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ

438,700 - ผลการด าเนินงาน  สํานักฏหมาย 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  พ.ศ . 
2560 

 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ศึ กษาและจั ดทํ า เอกสารสรุ ปประเด็ นต่ า ง  ๆ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เ พ่ือใช้ประกอบการรับ ฟัง 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  

 
กลยุทธ์ที่ 1.5 การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม  (สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร     
การเผยแพร่รับรู้ การก ากับติดตามและการรายงานผล การจัดท าระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เ พ่ือ พัฒนาองค์ กร  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  

รอจัดสรร
งบประมาณ 

รอจัดสรร
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน  
- 

สํานักบริหารกลาง 

2. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
และพัสดุ  (ดํา เนินการภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด
สมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

1,000,000 27,000 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ จํานวน 7 หลักสูตร 

สํานักบริหารกลาง 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือลดโอกาส ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร  
2. เพ่ือให้การดําเนินการในกรณีการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมของหน่วยงาน (แสดงผลการประ เมิน 
รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

กิจกรรมการป้องกันและประเมิน
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
การทุจริต หรือขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม
ของหน่วยงาน ภายใต้แผนปฏิบัติ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ข อ ง
สํ า นั ก ง า น  ก ส ม .  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เ พ่ื อป้ องกันการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบของสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประเด็นหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการทุจร ิตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยแจ้งให้สํานัก/หน่วย ดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

สํานักบริหารกลาง  

 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อกรณีการทุจริต (จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน การตอบสนองต่อปัญหา 
ตลอดจนการน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการท างานและการป้องกันการทุจริต การพัฒนาขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนที่มีความสะดวก ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
เรื่องการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และสามารถติดตามผลได้)  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําคู่มือ
สําหรับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่ เ กี่ ยวกับการ
จัดการและการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ 
 

400,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดท าและเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดท าขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
ที่ปรึกษาที่ติดต่อประสานงานไว้ ได้ยกเลิกการรับจ้างงาน 
แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
จัดจ้างที่ปรึกษารายใหม่ 

สํานักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

2. โครงการจัดทําข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือคําสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

56,500 
 

- ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดชื่อเรื่องและกําหนดประเด็น 
ในการศึกษาเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 
ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
1. มีบุคลากรกับปริมาณงานไม่สัมพันธ์กัน 
2. การขาดการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
3. การศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมาย และการจับประเด็นอาจทําได้ 
ไม่ครอบคลุมรอบด้าน 

สํานักกฎหมาย 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

แนวทางการแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 
2. ควรจัดให้มีการอบรม/หลักสูตรการเรียนรู้แก่ เจ้าหน้าที่   
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําข้อเสนอแนะ 
3. ควรมีที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คําแนะนําและความเห็น 
และมีทีมงานสนับสนุนที่เพียงพอ 

3. โครงการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง การดําเนินงาน
ของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการ
บังคับให้สูญหายและเสียชีวิต 
ข อ ง ค น ไ ท ย ที่ พํ า นั ก อ า ศั ย 
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือขอลี้ภัย
ทางการเมือง 
 

500,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดท าและเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดท าขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

สํานักคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการรับรู้แกบุ่คลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เป้าประสงค์ 



1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงานของหน่วยงานตลอดจนเพิ่มความสะดวก และช่องทางการติดต่อให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประสานงาน และขอรับบริการ  

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้แก่บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดท าและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (มีช่องทางท่ีหลากหลาย เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL 
Website หลักของหน่วยงาน ข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อ มีการตอบสนองกรณีมีข้อสงสัย)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

1. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

800,000 800,000 ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดจ้างสถานีวิทยุครอบครัวข่าว และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญาจ้าง 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

2. โครงการดําเนินงานจดหมาย
เหตุของ กสม. เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี 

900,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจข้อมูลสําหรับการจัดทําข้อมูล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เ พ่ือเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  ตามหนังสือคณะทํางานจัดทําข้อมูลของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะฯ 
ที่  ส ม  0 0 0 2 / ว  5 1 2  ล ง วั น ที่  2 2  มี น า ค ม  2 5 6 5  
เพ่ือประสานงานขอความร่วมมือและขอรับข้อมูล เอกสาร หรือ
ภาพถ่ายที่เก่ียวข้องกับกรอบเนื้อหา เหตุการณ์ และการปฏิบัติงาน
สําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2534 เป็นต้นมา)  

สํานักกิจการ
คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

3. โครงการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยนผ่าน
การดําเนินงานของ กสม. 

1,475,470  ผลการด าเนินงาน 
กําหนดแผนงานดําเนินกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวทาง 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลําดับรอง 
ประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พร.บ.บัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 
2565 และกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล
ประมาณเดือนเมษายน 2565 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดท าและพัฒนางานด้านเนื้อหาข่าวสารข้อมูล ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ (สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน โดยเนื้อหาสาระถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย: ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการให้บริการ นโยบายผู้บริหาร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต และการส่งเสริมความโปร่งใสเป็นธรรมขององค์กร ขั้นตอนการด าเนินการกรณีการทุจริต ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นรับข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร กิจกรรม ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน)  

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

ผลการเบิกจ่าย 

โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล 10 ธันวาคม ประจําปี  
2564 

500,000 
 

- ผลการด าเนินงาน 
 - 

สํานักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
 
 


