หน่วยงานอิสระของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วุฒิสภา
***********************************

สารบัญ
หน้า
1.

รายนามผู้ชี้แจง

2.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อยกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับกระทรวง

3.

ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

4.

ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกระทรวง

5.

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการดาเนินการ
ในแผนการปฏิรูปประเทศ

1
ไม่มี

2
ไม่มี
5

1. รายนามผู้ชี้แจง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสุกล
นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
นายพราหมณ์ นิยะบุตร
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย
นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์
นางสาววัลลภา ศารทประภา
นางสาวจิราภรณ์ ทองคาวัฒนะ

ตาแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
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3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระ
หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 : 215.7297 (หน่วย : ล้านบาท)
**หมายเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ปรับลด 4.0000 (หน่วย : ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย: ล้านบาท/ทศนิยม 4ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นแผนแม่บท : (20) ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บท : เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของรัฐ ไม่น้อยกว่า 85%

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตาม
- ผลผลิต การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดาเนินการ
แล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. จานวนรายงานผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะที่มีการนาไปปฏิบัติหรือ
มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เงินงบประมาณ
65.5692 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ ..-..
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- แผนแม่บทย่อย : การสร้างและ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายระดับแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : สัดส่วนเจ้าหน้าที่
รัฐทีก่ ระทาผิดกฎหมายลดลง 20%

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย: ล้านบาท/ทศนิยม 4ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นแผนแม่บท : (20) ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายแผนแม่บท : เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของรัฐ ไม่น้อยกว่า 85%

1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ต่อ)
1.2 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ทุกภาคส่วนของสังคมได้รบั การส่งเสริม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
- ผลผลิต การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคน
ที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และ
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน 30,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับรู้และเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ร้อยละ 75
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย: ล้านบาท/ทศนิยม 4ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นแผนแม่บท : (1) ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บท : เป้าหมายที่ 1 : ประเทศ
มีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ดัชนีสันติภาพโลก
อยู่ อันดับ 1 ใน 75 ของโลก ภายใน 2565

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่/รัฐ มีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้ารับการอบรม จานวน 300 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75

เงินงบประมาณ
1.1437 ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ ..-..
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- แผนแม่บทย่อย :
แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายระดับแผนย่อย : ภาคใต้
มีความสงบสุข ร่มเย็น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : สถิติจานวน
เหตุรุนแรง/สูญเสียลดลง 20%

5. แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระ
หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564: จานวน 215.7297 ล้านบาท
มีแผนงาน/โครงการที่เป็นการดาเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณ

แผนการปฏิรูปประเทศ

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินงบประมาณ
62.0585 ล้านบาท

เงินงบประมาณ
3.5107 ล้านบาท

2. แผนงานบูรณาการ
ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินงบประมาณ
1.1437 ล้านบาท
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แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(ภารกิจพื้นฐานของสานักงาน)
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พันธกิจที่ 2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้าง
สานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง
(ภารกิจส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พันธกิจที่ 2. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้าง
สานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง
(โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน)

