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บทที่ 1
บทนำ
1.1 แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565
คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นกลไกการส่งเสริ มและคุ้ มครองสิท ธิ มนุษ ยชน
ระดั บ ประเทศที่ ก่ อ ตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดที่มา สถานะ บทบาทหน้าที่ และแนวทาง
การด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บแนวทางและมาตรฐานเกี่ ยวกั บ คุ ณลัก ษณะและบทบาทที่ พึงมี
ของสถาบั น สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต า มหลั ก การว่ า ด้ ว ยสถา น ะของสถาบั น สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน แห่ งชา ติ
เพื่อการส่งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน (Principle relating to the status of National Institution for
the Promotion and Protection of Human Rights) หรือที่เรียกว่าหลักการปารีส (Paris Principle) รวมทั้ง
ได้ มีก ระบวนการรับ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนเกี่ ยวกั บ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
อย่างกว้างขวาง
หลังจากการก่ อตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติเ ป็น ต้ น มาจนถึ งปั จจุ บัน รัฐธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 247 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนทุ ก กร ณี
โดยไม่ ล่ า ช้ า และเสนอแนะมา ตรการ หรื อ แน วทา งที่ เ หมาะสมในการ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขการล ะเ มิ ด
สิทธิมนุษยชนรวมทั้ง การเยีย วยาผู้ไ ด้รับ ความเสี ยหายจากการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนต่อ หน่ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ มนุ ษยชนของประเทศเสนอต่ อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3) เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใดๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี ที่ มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อ งหรือไม่เป็นธรรม
5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง ความสาคัญของสิ ทธิมนุ ษยชน
6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐ มนตรี ดาเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือ ต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้ แ จ้ ง
เหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทราบโดยไม่ ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ต้อ งคานึงถึ งความผาสุ กของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
-1-

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรร มนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรร มการ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชา ติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 48 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ ดัง ต่อไปนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบงานธุ รการและด าเนิ นการเพื่ อให้ ค ณะกรรมการบรรลุ ภ ารกิ จ และหน้าที่ ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
2. อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
3. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมู ล และสนับสนุนให้มีการวิจั ยเกี่ย วกับ งานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่ว ยงานของรั ฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิ มนุ ษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิ บัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ค ณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560–2565 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ กสม. อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5 โดยมี ก ารก าหนดจุ ด เน้น
ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยให้ความสาคัญกับ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิ ธีอื่น ” และ“เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปรา ศจาก
อาวุธ” โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.2 โครงสร้ำงองค์กร
การจัดโครงสร้างองค์กรของสานัก งานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่งชาติเป็ นไปตามประกา ศ
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในและขอบเขตหน้ า ที่แ ละอานาจ
ของส่วนราชการในสัง กัด สานัก งานคณะกรรมการสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 สานัก
และ 1 หน่วย ดังภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มำ: สานักบริหารกลาง
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1.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
“เป็นสถำบันอิสระในกำรร่วมสร้ำงสังคมให้เคำรพสิทธิมนุษยชน”

1) ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การปฏิบั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบั ติตาม
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลัก สิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3) ท างานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในลัก ษณะเครื อ ข่ า ยอย่ างเป็ น ระบบ ด้ ว ยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

เป้ำประสงค์หลัก
“ทุกภาคส่วนของสั ง คมมี ความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก ถึง สิท ธิ มนุ ษยชน รวมทั้งเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”

เป้ำประสงค์รอง
1) ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชา ติ เ กิ ด ผลให้ มีแ ละเปลี่ ย น แปลง
ในด้ า นนโยบายของรั ฐ บาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งปร ะเทศ
ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ ป ร ะเทศไทยจ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต า ม และกา ร ปรั บ ปรุ ง กฎหมา ยให้ ส อดคล้ อ ง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
2) กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในการทางาน โดยเฉพาะการทางาน
เชิงรุกและเน้นประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อสั งคมทั้งด้านการส่ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิ มนุษยชน
3) กรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มีค วามเข้ มแข็ ง ทางวิ ช าการเพื่ อ เป็ น สถาบั น หลั ก
ในด้านสิทธิมนุษยชน
4) การดาเนินงานของกรรมการสิท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้รับความเชื่อ มั่ นจากประชาชน
สูงยิ่งขึ้น
5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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1.4 ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565
ยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้ ว ย 5 ยุ ท ธศาสตร์
17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่ว นของสัง คมเกิด กำรเคำรพสิทธิ มนุ ษยชนตำมที่ได้รับ กำร
รับรองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม
ติ ด ตามและผลัก ดันให้ ภาครั ฐ ปฏิบัติต ามข้ อเสนอแนะที่สาคั ญของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครั ฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เน้นกำรดำเนินงำนที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของภำครัฐและภำคเอกชน
โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน
เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3

มุ่งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยภำยในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ
เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (synergy) ในกำรทำงำนร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1

พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่ง เสริมสิ ทธิมนุ ษยชน
และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3
กลยุทธ์ที่ 4.4

ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสำรเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิ มนุ ษยชนในประเทศไทยรวมทั้ งผลงำนสำคั ญของกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง
พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
และเหมาะสม
พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2
กลยุทธ์ที่ 5.3
กลยุทธ์ที่ 5.4
กลยุทธ์ที่ 5.5

เสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้
การกากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
(Digital)

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้
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ภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติแ ละกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 5

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคส่วน
ของสังคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
ตำมที่ได้รับกำรรับรอง
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตำม

เน้นกำรดำเนินงำนที่ก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของ
ภำครัฐและภำคเอกชน
โดยกำรขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชน

มุ่งกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและพันธมิตร
ในเวทีระหว่ำงประเทศ
เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงพลัง (synergy)
ในกำรทำงำนร่วมกัน

ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสำรเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งผลงำนสำคัญ
ของ กสม. ต่อสำธำรณชน
อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง

เสริมสร้ำงและพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำน
และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและควำมโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจใน
ด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ที่สาคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการดาเนินงาน
และจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและ
ทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการ
ที่หลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ
ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน
เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญ
ของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดประเด็นปัญหา
หรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ
ภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์
ในการทางานและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร

ที่มำ: ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
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กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/
การประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานในภารกิจหลักขององค์กร
(Core Business Process Redesign)
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้
การกากับดูแลของ กสม.
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางาน
ขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ภำพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุ ษยชน”
พันธกิจที่ 1
ดาเนินงานให้เกิด
การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย พันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและติดตาม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม

พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนัก
ในหลักสิทธิมนุษยชน
แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจที่ 3
ทางานร่วมกับทุกภาคส่วน
ในลักษณะเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ที่ 3
มุ่งการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิด
การสร้างพลัง (synergy)
ในการทางานร่วมกัน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
เน้นการดาเนินงาน
ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน

พันธกิจที่ 4
ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาติ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม.
ต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

ที่มำ: ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
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บทที่ 2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชำติไ ด้ รับ จัด สรรงบประมำณตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป
(ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 เล่มที่ 137 ตอนที่ 82 ก) มำตรำ 52 มำตรำ 32 และ
มำตรำ 37 ซึ่ ง ส ำนั ก งำน กสม. ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำ ณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 211,729,700 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กสม.)
มาตรา 52 งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
มาตรา 32 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนอิสระของรัฐ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มาตรา 37 งบประมำณรำยจ่ำยสำหรับแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บำท)
149,016,800
61,569,200
1,143,700
211,729,700

สานั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณ จ านวน 211,729,700 บาท โดยจ าแนกตาม
แผนงาน ดังนี้
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น จำนวน 149,016,800 บำท
2. แผนงำนพื้นฐำน ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น จำนวน 61,569,200 บำท
3. แผนงำนบูรณำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณแผนงำนบูร ณำกำรขับ เคลื่ อนกำรแก้ ไขปั ญ หำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,143,700 บำท
สรุปได้ดังภำพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนงำนและวงเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการ
1,143,700 บาท
(0.25%)

แผนงานพื้นฐาน
61,569,200 บาท
(33.57%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุค ลากรภาครัฐ
149,016,800 บาท
(66.16%)

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบูรณาการ

ที่มา: สำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

2.2 ตัวชี้วัดของสานักงาน กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชำติไ ด้รั บจั ด สรรงบประมำณตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 211,729,700 บำท ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่ง ชำติ จะต้องรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมตั วชี้ วัด ที่ปรำกฏในพระรำชบัญ ญัติ งบปร ะมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนคนที่ได้รับกำรส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับรู้และเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของ
สิทธิมนุษยชน
ผลผลิตที่ 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยใน 90 วัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
2. ผู้ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
3. จำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีกำรนำไปปฏิบัติ
หรือมีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
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หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คน

30,000

ร้อยละ

75

ร้อยละ

60

ร้อยละ
ร้อยละ

80
75

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำรับกำรอบรม
2. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ที่มา: สำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

-10-11-

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

คน
ร้อยละ

300
75

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมั่นคง

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปที่ 2: ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปที่ 1: ด้านการเมือง

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติ

แผนแม่บทที่ 10: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนแม่บทที่ 19: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บทที่ 20: การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 22: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนแม่บทที่ 1: ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ กสม.
พ.ศ. 2560 - 2565

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ
ที่สาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
ติดตามให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามที่ได้รบั การ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
ไทย และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการ
ดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบเพือ่ ป้องกัน
และแก้ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย
ภายในประเทศและพันธมิตร
ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการสร้างพลัง (Synergy)
ในการทางานร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อ
สาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
พัฒนากระบวนการทางาน
และการบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

เป้าประสงค์หลัก: ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
เป้าประสงค์รอง: 1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพั นธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะการทางานเชิงรุกและเน้นประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักด้านสิทธิมนุษยชน 4) การดาเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

งานตามพันธกรณีและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

1.โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับหน้าที่ของ
กสม. ในการเสนอมาตรการฯ
2.โครงการศึกษาวิจัยฯ กรณีการ
ดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารออนไลน์
3.โครงการศึกษาวิจัยฯ การบริหาร
จัดการมลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน
4.โครงการศึกษาวิจัยทดลองสร้าง
ต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยด้านสิทธิ
ทางสุขภาพฯ เพื่อเตรียมการรับมือ
ผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5
5.โครงการถอดบทเรียนฯ ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธรุกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม

1.โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ 1.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ปัญหาและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
2.การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
ภาคตะวันออก (Eastern Economic
10 ธันวาคม ประจาปี 2563
Corridor: EEC)
3.งานการขับเคลือ่ นกิจกรรมด้านการส่งเสริม
2.โครงการประสานความร่วมมือกับ
การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทย
- โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
พลัดถิ่น และไร้สถานะ
สิทธิมนุษยชน
3.โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
เข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
กระบวนการ (Training of Trainers)
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
- การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศกึ ษาฯ
4. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
ในการปฏิบัติงานฯ

1.โครงการฝึกอบรม อาทิ บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2/ เสริมสร้าง
คุณธรรม/ สร้างเสริมเจตคติ/
พัฒนาองค์กร/ พัฒนาสมรรถนะ
โดยหน่วยงานภายนอก/
วิจัยสิทธิมนุษยชน/ SOP/ KM
2.โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสานักงาน กสม.

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 4 ของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ไปตามกรอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน 211,729,700 บาท และงบประมาณเหลื อ จ่า ยจากแหล่ ง เงิ นปี 2553–2563 คงเหลื อ รวมทั้ งสิ้น
จ า น วน 44,0 7 0 ,299 .02 น ามาสมทบเพื่ อ จั ด ท าแผน ปฏิ บั ติ ก ารปร ะจ าปี ง บปร ะมา ณ พ.ศ. 256 4
จานวน 255,799,999.02 บาท
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในคราวการประชุ มด้ า นบริ ห าร ครั้ ง ที่ 35/2563
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้ มีมติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 และมอบให้ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วยแผนงานและงบประมาณต่ อไป ต่อมาคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ ในคราวการปร ะชุ ม
ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2563 เมื่อวันอัง คารที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ อนุ มัติจั ดสรรและโอนเปลี่ ยน แปลง
งบประมาณรายจ่ า ยข้ ามแผนงานรายการ เงิ น บาเหน็จ ตอบแทน กสม. ส่ ง ผลให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยแผนงาน และงบประมาณ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
2. แผนงานพื้นฐาน
2.1 ภารกิจ กสม.
- งบดาเนินงาน
2.2 ภารกิจประจา
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
2.3 โครงการยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
3. แผนงานบูรณาการ
3.1 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- งบดาเนินงาน
4. งบสารองส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน

151,517,600.00
143,923,200.00
7,594,400.00
98,437,754.02
2,140,000.00
2,140,000.00
67,765,710.02
59,416,110.02
8,349,600.00
28,532,044.00
24,803,844.00
3,728,200.00
1,143,700.00
1,143,700.00
1,143,700.00
4,700,945.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สาหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุ ทธศาสตร์ ที่จ ะบรรจุ ไว้ภายใต้แ ผนปฏิ บัติ การประจาปี งบปร ะมาณ
พ.ศ. 2564 มีจานวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,675,744 บาท ได้รวมโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,143,700 บาท
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3.1 ประเด็นปัญหาหรื อพื้ นที่สาคัญในการปฏิ บัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้กาหนดประเด็น ปัญ หาหรือ พื้ นที่ สาคัญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บปร ะมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปี ง บประมาณ 2564 ส านั ก งาน กสม.
ให้ความสาคัญกั บ “เสรีภาพในการแสดงความคิ ด เห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่น” และ “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

3.2 แผนปฏิบัติการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ ไ ด้จั ดท าแผนปฏิบั ติ การประจาปีง บปร ะมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ค ณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
และคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ มีมติ เห็ นชอบโครงการเชิ งยุ ทธศาสตร์ ในคราวการประชุ ม กสม.
ด้ านบริ หาร ครั้ งที่ 35/2563 เมื่ อวั นอั งคารที่ 3 ตุ ลาคม 2563 โดยมี ส รุ ป โครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จ าแนก
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.

2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จานวน
พ.ศ. 2560-2565
(โครงการ)
ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
1
ตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
9
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวที
10
ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้า ใจและสร้ า งความตระหนั กในเรื่ องสิทธิมนุษยชน
11
สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กร
20
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
รวม 5 ยุทธศาสตร์
51

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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งบประมาณ
(บาท)
-

1,641,530
4,201,165
15,005,349
8,827,700
29,675,744

ยุทธศาสตร์ที่ 1

วั ตถุ ประสงค์ : เพื่ อ เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาให้ เ กิ ด การเคารพและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การสิท ธิ มนุ ษ ยชน
ส่งในสั
เสริงมคมไทย
และติดให้
ตามให้
ทุกอภาคส่
วนของสัง คมเกิดความตระหนั กและเคารพ
สอดคล้
งกับมาตรฐานสากล
สิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทยกฎหมายไทยและ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้า นสิ ทธิมนุ ษยชนที่ประเทศไทยจะต้ องปฏิ บัติตาม
วั ตถุ ประสงค์ : เพื่ อ เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาให้ เ กิ ด การเคารพและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การสิ ท ธิ มนุ ษยชน
ในสังคมไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ร อง: ข้อเสนอแนะของ กสม. เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้า นนโยบายของรั ฐบาล ตลอดจน
การตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพัน ธกรณีระหว่างประเทศด้านสิท ธิมนุ ษยชนที่ ประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:

ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับทราบและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สาคัญของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กสม. ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินการของภาครั ฐในฐานะองค์ กรสถาบันสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ ที่ เ ป็ น
กลไกการตรวจสอบที่เ ป็ น อิ สระ (Independent Monitoring Mechanism) ในการปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนการติดตามให้มีการดาเนินงานตามรายงาน
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ (Universal Periodic Review: UPR)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 1.1.1 มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด 1.1.2 มีรายงานติดตามและข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
1 ฉบับ
1 ฉบับ

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้ กลยุ ทธ์ ที่ 1.1 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรอการ
จัดสรรงบประมาณกรณีมีกาหนดการประชุม จานวน 1,012,200 บาท
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
1. งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

(รอการจัดสรรงบประมาณ
กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 1,012,200 บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สรป.

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
กสม. จะติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ฉบับที่ 4 โดยยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการส่งเสริ ม
และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษ ยชน โดยติ ดตามการด าเนิน การตามแผนสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ ส อดแทรกในแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนของหน่วยงานต่างๆ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 1.2.1 มีรายงานการติดตามและข้อเสนอแนะไปยัง คณะรัฐมนตรี

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
-

โครงการตามยุทธศาสตร์:
-ไม่มีภาพที่ 6: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมถึงการดาเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลัก ดันอย่างเป็ นระบบ
เพื่อป้องกันและแก้ปั ญหาด้า นสิท ธิมนุ ษยชน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิด การแก้ ไขปัญ หาสิ ทธิ มนุษ ยชนในเชิ งโครงสร้า งที่ สาคั ญ ตลอดจนการปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติให้ทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนั กในการเคารพสิทธิมนุ ษยชน
เป้ า ประสงค์ ร อง: 1. ข้ อ เสนอแนะของ กสม. เกิ ด ผลให้ มีแ ละเปลี่ ย นแปลงในด้ านนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนการตรากฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตา มพั น ธกร ณี ร ะหว่ า งประเทศ ด้ า น
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยจ ะต้ อ ง ปฏิ บั ติ ต าม และการปรั บ ปรุ ง กฎห มา ย
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2. กสม. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิ งรุ ก และเน้ นประเด็น
สาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุ ษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์: ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายได้ถูกนาไปดาเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมายต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
การทบทวนปั ญ หาและสาเหตุ ตลอดจนการจัด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาสิ ท ธิ มนุษยชน
เพื่อนาไปสู่การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่มีความสาคัญและสามารถแก้ ไ ข
ปัญหาด้านสิทธิมนุ ษยชนในเชิ งโครงสร้างหรื อระบบได้ ตลอดจนให้มีก ารพัฒ นากระบวนการขั บเคลื่อ นและ
ผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม อาทิ
1. จัดทาข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการปรึ กษาหารือ (Constructive Dialogue) กับหน่วยงานภาครัฐ
2. น าผลงานวิ จัย มาสนั บสนุ นการจัด ท าข้อ เสนอแนะนโยบาย และข้ อ เสนอในการปรั บปรุง
กฎหมาย โดยมีข้อมูล/สถิติ รองรับ
3. ติ ดตามผลการด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะนโยบาย และข้ อเสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง
4. เชื่อมโยงกระบวนการทางานกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และฝ่ายตุลาการ
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.1.1 จานวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปดาเนินการ และ/หรือ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 2.1 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
556,850 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคส.

2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์

(งบประมาณจาก
สกสว. 500,000 บาท)

สกค.

3. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการ หรือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมลภาวะ
ทางอากาศอย่างยั่งยืน

(งบประมาณจาก
สกสว. 700,000 บาท)

สกค.

4. โครงการศึกษาวิจัยทดลองสร้างต้นแบบพื้นที่ปลอดภัย
ด้านสิทธิทางสุขภาพตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง
เพื่อเตรียมการรับมือผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

(งบประมาณจาก
สกสว. งบประมาณ
471,600 บาท)

สกค.

5. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

(งบประมาณจาก
สกสว. งบประมาณ
450,000 บาท)

สกค.

56,850

สกม.

(รอการจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน 1,280,000 บาท)

สกม.

โครงการ
1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

6. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอด
ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
7. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560
* สกสว. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี
การก าหนดประเด็ น ส า คั ญ ในแต่ ล ะปี ทั้ ง ใน เชิ ง ปร ะเด็ น ปั ญ หา ( Issue base) และพื้ น ที่
(Area base) เพื่อประโยชน์ในการระดมทรั พยากรขององค์กรอย่างมี พลัง ทั้งนี้ กระบวนการไต่สวนระดั บ ชาติ
(National Inquiry) อาจเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถระดมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.2.1 จานวนประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
2 ประเด็น

คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้พิจ ารณาร่ วมกั น กาหนดประเด็ นปั ญ หา/พื้ น ที่สาคัญ
ในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่น. และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
บทบาทของภาคธุร กิจ มี ความสาคั ญ มากยิ่ง ขึ้นเมื่ อ พิจารณาจากเรื่อ งร้ องเรี ยนและสถานกา รณ์
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา ในการนี้ องค์กรจะส่งเสริมให้นาหลักการชี้แนะแห่ง สหประชาชาติ (United
Nation Guiding Principles: UNGPs) มาปฏิบัติให้เกิดผลในประเทศไทยอย่างเป็นรูป ธรรม อาทิ
1. เผยแพร่แนวความคิดตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles: UNGPs)
2. ผลักดันให้มีการจัดทาแผนปฏิบั ติการแห่ งชาติ (National Action Plan: NAP) ว่าด้วยธุรกิ จ
กับสิทธิมนุษยชน
3. พัฒนากลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 2.3.1 จานวนโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
-

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 2.3 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
1,084,680 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

งบประมาณ
(บาท)
784,680

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกค.

300,000

สสค.

ภาพที่ 7: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพัน ธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทางานร่วมกัน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิ มนุษยชน
เป้าประสงค์รอง:

กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิ มนุษยชน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:

1. จานวนบุคลากรต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในแต่ละระดับ
(ปฏิบัติการ, ชานาญการ/ชานาญการพิ เศษ, บริหาร) ไม่น้อยกว่า 3 บุคคลต่อปี
2. จานวนบุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 รางวัลต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทางานร่วมกับภาคีเ ครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่ว มกับ ภาคีเ ครือข่ายทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และชุ มชน ในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ในมิ ติ ต่ างๆ เช่ น ประเด็ น สิ ทธิ
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.1.1 มีแผนการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
1 แผน
ร้อยละ 80

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 3.1 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
1,602,610 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
197,840

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสค.

2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ

900,870

สสค.

3. โครงการ “กสม.ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ประเด็นสิทธิมนุษยชน”

(รอการจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน 1,500,000 บาท)

สสค.

4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

503,900

สสค.

โครงการ
1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่ง เสริมสิท ธิมนุษยชน
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
การส่ ง เสริ มให้ ส ถาบั น วิ ช าการในท้ อ งถิ่ น เป็ น ที่ พึ่ง ของชุ มชนเพื่ อ การส่ ง เสริ มและคุ้ มครอง
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน อาทิ สนั บสนุนให้ มีความร่วมมื อ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่ างองค์ กรกั บชุ มชน การรับ เรื่องราว
ร้ อ งทุ ก ข์ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แบบมี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.2.1 ความสาเร็จของการส่งเสริมสถาบันวิชาการในท้องถิ่น
ให้ทางานร่วมกับชุมชน

-22-

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
1 เรื่อง

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
2,581,500 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย
เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชน
ที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

งบประมาณ
(บาท)
81,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกค.

2,500,000

สสค.

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีร ะหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน ความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เพื่อประโยชน์
ในการท
ร
การด
าเนินางานและพั
งานร่วมกับฒพันาศั
นธมิกตยภาพขององค์
รในเวทีร ะหว่กางประเทศ
ได้แก่ กลไกของสหประชาชาติ องค์การ
ระหว่างประเทศด้านสิท ธิ มนุ ษยชน กรอบความร่วมมื อระหว่างสถาบัน สิท ธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ ในระดับ ต่ า งๆ
และกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยมีเป้าหมายสาคัญ 2 ประการ คือ
1. การใช้ประโยชน์จากเวที ความร่ว มมือ ดัง กล่าว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แ ละบทเรี ย น
ที่ดีเพือ่ พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
2. การน าองค์ ค วามรู้ ที่ไ ด้ รับ จากการด าเนิ นงานมาพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก รและบุ ค ลากร
ของสานักงาน กสม.
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 3.3.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการดาเนินงานมาพัฒนาศักยภาพขององค์กร
และบุคลากร
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
5 เรื่อง

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้ กลยุ ทธ์ ที่ 3.3 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรอการ
จัดสรรงบประมาณกรณีมีกาหนดการประชุม จานวน 17,055 บาท
โครงการ
1. งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)
2. งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (APF)
3. งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
4. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค

งบประมาณ
(บาท)
3,105

(รอการจัดสรรงบประมาณ
กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 429,350 บาท)
(รอการจัดสรรงบประมาณ
กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 616,300 บาท)

13,950
(รอการจัดสรรงบประมาณ
กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 952,450 บาท)
(รอการจัดสรรงบประมาณ
กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 141,300 บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สรป.

สรป.
สรป.

สรป.

ภาพที่ 8: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนั กในเรื่ องสิท ธิมนุ ษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิท ธิมนุ ษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญ
ของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทอานาจหน้าที่ของ กสม.
เป้าประสงค์รอง:

1. การดาเนินงานของ กสม. ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น
2. การยกสถานะ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์:

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ความเชือ่ มั่นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ กสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่ ม (เป้าหมาย) ที่ได้รับรู้และเข้าใจผลสาเร็จในการส่ง เสริ ม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีร ะหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
เพื่อประโยชน์
ในการท
างานและพัฒนาศัคกวามรู
ยภาพขององค์
ร
การพั
ฒนากระบวนการให้
้ ด้ว ยการกกาหนดเป้
า หมายการเลือ ก/สร้า งเนื้อ หา (Content)
และช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้าง
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ระดับ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุท ธศาสตร์ภ ายใต้ก ลยุ ท ธ์ที่ 4.1 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
12,336,349 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
314,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกม.

2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

1,143,700

สคส.

3. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2563

2,500,000

สสค.

4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

300,000

สสค.

5. โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา

700,000

สสค.

6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษา

500,000

สสค.

7. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

313,929

สสค.

8. งานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human
Rights) งบประมาณ 3,981,200 บาท
8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
เพื่อนาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้
- ระดับอุดมศึกษา 6 ภูมิภาค
งบประมาณ 1,300,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
งบประมาณ 366,000 บาท
8.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค งบประมาณ 848,640 บาท
8.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาฯ งบประมาณ 68,880 บาท

6,564,720

สสค.

โครงการ
1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"
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กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญอย่างถูกต้องและมีประสิท ธิภาพ
เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและสถานการณ์ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ อย่ า งรว ดเร็ ว
โดยมี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นากลไกเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนเพื่อการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงท่าทีโดยไม่ชักช้า
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.2.1 ระยะเวลาในการแสดงท่าที และให้ความเห็นต่อสาธารณะในสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
72 ชั่วโมง

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 4.2 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
69,000 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)
69,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สฝป.

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิ มนุษยชน
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิท ธิ มนุ ษยชนให้ เป็ นแหล่ งรวบรวมข้ อ มูล ความรู้ ด้านสิท ธิมนุ ษ ยชน
สาหรับเผยแพร่ให้บ ริการแก่ ประชาชนทั่ วไปทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ เช่น การบริการห้องสมุ ดเสมื อ น
(Visual library) การให้บริการแบบออนไลน์ และการจัดตั้งหอจดหมายเหตุขององค์กร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.3.1 ระดับความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ระดับ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 4.3 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดังนี้
โครงการ
1. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูล สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สดส.

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์
การจั ด ให้ มีแ ผนการสื่อ สารองค์ ก รและประชาสั มพั น ธ์ ก ารด าเนิน งานและผลงานของ กสม.
ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ระดับ 4

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 4.4.1 ระดับความสาเร็จในการสื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 4.4 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
2,600,000 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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งบประมาณ
(บาท)
2,600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสค.

ภาพที่ 9: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริห ารจั ดการองค์กรให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
วั ตถุ ประสงค์ : เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ผ่ า นกระบวนการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและวิ ธี ก าร ท างาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Learning and Growth)
เป้าประสงค์รอง: กสม. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิ ง รุ ก และเน้ น ปร ะ เด็ น
สาคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุ ษยชน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์: เรื่องร้องเรียนได้รับการดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
การปรับปรุงกระบวนการทางานในภารกิจหลัก (Core Business Process Redesign) ครอบคลุม
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
1. การปรั บ ปรุ ง ระบบ และขั้ น ตอนการท างานของคณะอนุ ก รรมการและฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ให้เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. การพัฒนาคู่มือในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนทางาน
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ระดับ 4

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
การจั ด ให้ มีแ ผนกา รบริ ห าร ทรั พยา กรบุ ค คล (Human Resource Management: HRM)
อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง อาทิ มี ก ารวางแผนอั ต ราก าลั ง ในอนาคต มี ก ารวางแผนความก้ า วหน้ าทาง
สายอาชี พบุ ค ลากร พั ฒ นาส่ ง เสริ มความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ง านและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ( Human
Resource Development: HRD) ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ เนื่อ งและเป็ นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจัด การงบประมาณให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น กล่ า วคื อ กลยุ ท ธ์ นี้เ ป็ น การเตรี ย มสรรพก าลั ง และ
การบริหารจัดการองค์กรให้สอดรับกับกระบวนการทางานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
เป้าหมาย
ประจาปี 2563
ระดับ 4
ระดับ 4
ร้อยละ 96

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด 5.2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด 5.2.3 ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ทธศาสตร์ ภายใต้ก ลยุ ทธ์ ที่ 5.2 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
4,062,000 บาท ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
25,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบก.

90,000

สบก.

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

(รอการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม
วงเงิน 1,152,000 บาท)

สบก.

4. โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)

(รอการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม
วงเงิน 1,000,000 บาท)

สบก.

โครงการ
1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกาหนดการเก็บเอกสาร
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
การดาเนินการตามคู่มือการทาลายและการส่งมอบเอกสาร
ที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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งบประมาณ
(บาท)
666,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบก.

746,000

สบก.

(รอการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม
วงเงิน 1,598,000 บาท)

สบก.

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

1,000,000

สบก.

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน

311,900

สกค.

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

361,000

สกค.

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสานักกิจการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

157,000

สกค.

12. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

192,900

สรป.

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบงานของสานักกฎหมาย

150,000

สกม.

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานกลั่นกรอง
รับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

162,000

สมต.

15. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกาหนดแนวทาง
การดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

117,000

สดส.

16. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

83,200

สดส.

โครงการ
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
การให้ ค วามส าคั ญ ในการน าองค์ ค วามรู้ มาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้
(Knowledge Management: KM) มีระบบการถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์ ก ร ตลอดจนการส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาการท างานประจ า ( Routine to
Research: R2R) ตลอดจนการจัดให้ มีคู่ มือและระเบี ยบหลั ก เกณฑ์ต่า งๆ สาหรับการปฏิบัติ งาน (Standard
Operating Procedure: SOP) เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
เป้าหมาย
ประจาปี 2564
80 คะแนน
4 เรื่อง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.3.1 คะแนนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 5.3.2 จานวนองค์ความรูท้ ี่สนับสนุนการดาเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 5.3 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
562,500 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)”
รุ่นที่ 2 และ 3
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

งบประมาณ
(บาท)
122,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบก.

440,000

สบก.

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแลของ กสม.
การจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ ด้านสิท ธิมนุษยชน ที่มีศักยภาพด้านงบปร ะมาณ
ในการดาเนินงาน ภายใต้การกากับดู แลของ กสม. เพื่อพัฒนาระบบและองค์ค วามรู้ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน อาทิ
การศึ ก ษาวิ จั ย และเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน การจั ด ท าหลั ก สู ต รด้ า นสิท ธิ มนุ ษ ยชน การจั ดทา
วารสารวิชาการ เป็นต้น
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.4.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน
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เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ระดับ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ที่ 5.4 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
1. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและ
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกากับดูแล ของ กสม.

(โครงการยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ 2563
งบประมาณ 500,000 บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกค.

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
การนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารด้านดิจิ ทัล มาพัฒนาระบบการทางานขององค์ ก ร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และช่วยสนับสนุนการทางานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิท ธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์:
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด 5.5.1 ร้อยละของบุคลากรระดับบริหารและอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ตัวชี้วัด 5.5.2 ร้อยละของบุคลากรในองค์กร ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการทางาน

เป้าหมาย
ประจาปี 2564
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

โครงการตามยุทธศาสตร์:
โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ที่ 5.5 รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงินงบประมา ณร วม
4,203,200 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2565-2567
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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งบประมาณ
(บาท)
475,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สดส.

3,728,200

สดส.

ภาพที่ 10: ความเชื่อมโยงโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกรายยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ที่ 5)

ที่มา: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-35-

3.3 แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกรายสานัก/หน่วย
ตารางสรุปวงเงินงบประมาณทีจ่ ัดสรรตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกรายสานัก/หน่วย
สานัก/กลุ่มงาน
1. สำนักบริหำรกลำง
2. สำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
3. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สำนักส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
5. สำนักเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
6. สำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
8. สำนักกฎหมำย
9. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน
11. งบรวมคณะทำงำนและคณะอนุกรรมกำร
รวม
งบสำรองไว้ส่วนกลำง กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
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วงเงินงบประมาณทีจ่ ัดสรร
บาท
ร้อยละ
204,584,746.02
79.98
3,906,080.00
1.53
5,463,880.00
2.14
21,974,699.00
8.59
726,000.00
0.28
1,554,440.00
0.61
433,555.00
0.17
1,149,790.00
0.45
10,825,864.00
4.23
30,000.00
0.01
450,000.00
0.18
251,099,054.02
98.16
4,700,945.00
1.84
255,799,999.02 100.00

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักบริหารกลาง
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

รวมจัดสรรทั้งสิน้

204,584,746.02

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

151,517,600

ผลผลิต: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ

151,517,600

กิจกรรม: การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

151,517,600

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. งบดาเนินงาน

64P1-10100
64P1-10101

143,923,200
สบก.

เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนสาหรับ
กสม. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

64P1-10200

143,923,200
7,594,400

2.1 ค่าเช่าบ้าน

64P1-10201

สบก.

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ

2.2 เงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

62P1-10202

สบก.

ค่าใช้จ่ายเงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

1,610,800

2.3 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.

64P1-10203

สบก.

ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน

3,606,000

2.4 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ *

63P1-10204

สบก.

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

620,000

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบตั ิงาน
2.6 เงินสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
2.7 ค่าประกันสุขภาพของผู้ชานาญการประจา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ *

64P1-10205

สบก.

864,600

64P1-10206

สบก.

63P1-10207

สบก.

ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบตั ิงาน
ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทาประกันสุขภาพของผู้ชานาญการ
ประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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576,000

47,000
270,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 1 จาก 5

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

53,067,146.02

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

53,067,146.02
3,197,880

กิจกรรม: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
ภารกิจประจา

M4-70000

3,197,880

1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

64M4-70101

สบก.

63M4-70101

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

3,000,000
1,040,380

หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เม้าส์ แผ่นดิสเก็ตต์ เป็นต้น

1,959,620

2. งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน
2.1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบงานพัสดุและ
ระบบงานคลัง

64M4-70201

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของกลุ่มงานคลัง/ ค่าใช้จ่าย
บารุงรักษาระบบพัสดุและครุภณ
ั ฑ์กลุ่มงานพัสดุ

2.2 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

64M4-70202

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

89,880

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

49,869,266.02

ภารกิจประจา
1. งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหารสานักงาน กสม.
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม.

197,880
108,000

39,281,166.02
12,019,486.02

80100
64M2-80101

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. จานวน 7 คัน

6,592,320

1.2 ค่าเช่ารถยนต์ที่นงั่ ส่วนกลาง

64M1-80102

สบก.

ค่าเช่ารถยนต์ที่นงั่ ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จานวน 2 คัน และค่าเช่ารถยนต์
โดยสาร (รถตู้) จานวน 3 คัน

1,333,800

1.3 ค่ารับรองประธาน กสม.

64M2-80103
63M2-80103

สบก.

ค่ารับรองประจาตาแหน่งประธาน กสม. เพื่อต้อนรับผู้มา
ขอเข้าพบ/ติดต่อราชการกับประธานกสม. ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ใช้จ่ายในการไปปฏิบตั ิราชการ
การเข้าร่วมประชุม และงานบริหารต่างๆ ของ กสม.
เลขาธิการ กสม. รองเลขาธิการ กสม. ที่ปรึกษาสานักงาน กสม. รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

20,000.00
73,366.02

1.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง

64M2-80104

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบตั ิราชการ การเข้าร่วมประชุม
และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. / เลขาธิการ กสม./
รองเลขาธิการ กสม./ ที่ปรึกษาสานักงาน กสม. รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

500,000

1.5 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร

64M2-80106

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./คณะกรรมการ
บริหารสานักงาน กสม. และการประชุมบุคลากรของ
สานักงาน กสม. หรือการประชุม/การปฏิบตั ิงาน
ที่ผู้บริหารมอบหมายให้จัดหรือดาเนินการ

3,000,000

1.6 งานพิธกี ารและรัฐพิธี

64M2-80107

สบก.

ค่าใช้จ่ายสาหรับงานพิธกี ารและรัฐพิธี เช่น ค่าพวงมาลา
ค่าพานพุ่ม ค่าจัดงานศาสนพิธที างศาสนา และงานพิธี
เนือ่ งในโอกาสต่างๆ

2. งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.

500,000

80200

2.1 งานอาคารสถานที่

64T4-80201

สบก.

ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของสานักงาน กสม. และค่าจ้างรักษา
ความสะอาดพื้นที่ของสานักงาน กสม.

2.2 งานยานพาหนะ

64M2-80202

สบก.

ค่าใช้จ่ายสาหรับงานยานพาหนะของสานักงาน กสม.
ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์
ค่าจัดทา พรบ.รถยนต์ของสานักงาน กสม. เป็นต้น
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23,404,800
3,300,000

300,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 2 จาก 5

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

64M1-80203
63M1-80203

สบก.

ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ และ
ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจาสานักงาน และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

2.4 งานจัดหาพัสดุ

64M1-80204
63M1-80204

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏิบตั ิงานของ กสม.
และสานักงาน กสม. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สิน
ของทางราชการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

2.5 งานทรัพยากรบุคคล

64M2-80205

สบก.

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่

63M2-80205
2.6 งานพัสดุและอาคารสถานที่

64M2-80206

สบก.

2.7 งานการเงินการคลัง

64M2-80207

สบก.

2.8 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร

64M2-80209

สบก.

2.9 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล

64M1-80210

2.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

งบประมาณ
11,000,000
2,000,000
3,114,320
885,680

50,000

ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกีย่ วกับงานบริหารงานบุคคล
ค่าอาหารทาการนอกเวลาและเงินชดเชยค่าดอกเบี้ยเป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคูม่ ือปฏิบตั ิงานพัสดุ จัดพิมพ์แบบฟอร์มงานพัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการเกีย่ วกับพัสดุ
และอาคารสถานที่
และค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

350,000
24,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์เอกสารการเงิน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุม
เพื่องานพัฒนาระบบงานต่างๆ ของสานักงานและ
การพัฒนาบุคลากร ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

สบก.

ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคลตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือบุคคล

400,000

64M1-80211

สบก.

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
สาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจาตาแหน่ง
จานวน 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ กสม.
รองเลขาธิการ กสม. จานวน 3 ตาแหน่ง และ
ผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. จานวน 1 ตาแหน่ง

-

สบก.

ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

-

63M2-80212

สบก.

ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019

30,000

2.13 งานสรรหาข้าราชการ

XXM2-80213

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการ

-

2.14 งานสรรหาพนักงานราชการ

XXM2-80214

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานราชการ

-

2.15 งานสรรหาลูกจ้างสานักงาน กสม.

XXM2-80215

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาลูกจ้างสานักงาน กสม.

-

2.11 ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ปี 2564 ยกเว้นการจัดเก็บ)
2.12 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

3. งานบริหารทั่วไปรายสานัก /กลุม่ งาน
3.1 งานบริหารทั่วไปสานักบริหารกลาง

80300
64M1-80301

10,000

1,930,800

20,000
สบก.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานทั่วไป
ของสานัก เป็นต้น
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20,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 3 จาก 5

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

4. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลัง
ที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

80400

4.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักบริหารกลาง

64M1-80401
63M1-80401

งบลงทุน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
3,836,880

สบก.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สบก. จานวน 21 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯ จานวน 4 อัตรา
- งานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนด้านการจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทั่วไป 2 อัตรา
- งานตรวจหลักฐานการจ่าย จานวน 1 อัตรา
- งานผู้ช่วยปฏิบตั ิงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- งานดูแลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ
จานวน 2 อัตรา
- งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา
*คนขับรถเพิ่มใหม่ 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน
ใช้งบปี 2563

1,843,440
1,993,440

80600

1. งานปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างสถานที่ทางานของสานักงาน กสม.
(ภารกิจประจา/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)

64M2-80601

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ทางานของสานักงาน กสม.

2. งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)

63M2-80603

สบก.

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่สาหรับใช้ในห้องเสวนา
และห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

7,498,600
6,806,000

662,600

ห้องเสวนา ชัน้ 6
- เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens
จานวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เช่น HDMI USB
EXTENDER จานวน 3 ชุด และอุปกรณ์ Matrix Switch
(HDMI) แบบเข้า 4 ออก 4 จานวน 1 เครื่อง
พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน 474,870 บาท

ห้องประชุม 709
- สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 17,600 บาท

ห้องประชุม 603
- เครื่องสลับสัญญาณ VGA แบบ 8x8 Computer
Graphic Video พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน 67,410 บาท

ห้องประชุม 704
- สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ากว่า 42 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ขาแขวนและงานติดตั้ง
วงเงิน 102,720 บาท

3. งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)

63M2-80605

สบก.

หม้อต้มน้าไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท
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30,000

สานักบริหารกลาง หน้าที่ 4 จาก 5

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

3,089,500

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส

3,089,500

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

2,527,000

1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคูม่ ือหมวดหมูแ่ ละตารางกาหนดการเก็บเอกสาร
ของ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
การดาเนินการตามคูม่ ือการทาลายและการส่งมอบเอกสาร
ที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.

63M1-83501

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการ
วิเคราะห์เอกสารตามคูม่ ือหมวดหมูแ่ ละ
ตารางกาหนดการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม. และ
การดาเนินการตามคูม่ ือการทาลายและการส่งมอบเอกสาร
ที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน กสม.

25,000

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

63M1-83502

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

90,000

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 
(รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 1,152,000 บาท)

XXM1-83503

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

-

4. โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 

XXM1-83504

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)

-

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกันแบบสมดุล

63M1-83505

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติ
ในการปฏิบตั ิงานร่วมกันแบบสมดุล

666,000

6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

63M1-83506

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

746,000

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม วงเงิน 1,598,000 บาท)

XXM2-83507

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร สานักงาน กสม.)

64M1-80509
63M1-80509

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
(การพัฒนาสมรรถนะและความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร สานักงาน กสม.)

-

300,000
700,000

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

562,500

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ"การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน (Standard Operating Procedure: SOP)”
รุ่นที่ 2 และ 3

63M1-83518

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
"การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard Operating
Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และ 3

122,500

2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

63M1-83519

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

440,000

หมายเหตุ:
งาน/โครงการ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการและ

เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม. ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่เพิ่มวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สานักบริหารกลาง หน้าที่ 5 จาก 5

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิน้

งบประมาณ
3,906,080

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3,906,080

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

3,906,080

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน

M1-10000

1,884,680

ภารกิจ กสม.

M1-11000

1,100,000
1,100,000

1. การจัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.1 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

63M1-11002

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

700,000

1.2 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

63M1-11003

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

400,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

784,680

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปญ
ั หาด้านสิทธิมนุษยชน

784,680

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

784,680

1. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจยั
สิทธิมนุษยชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

63M1-13201

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเผยแพร่และขับเคลื่อน
ผลการศึกษาวิจยั สิทธิมนุษยชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสิทธิประการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

กิจกรรม: ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
ภารกิจ กสม.

M2-21000

784,680

171,500
90,000

1. การประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

64M2-21001

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

2. แผนงานการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวกับสิทธิมนุยชน ทีจ่ ดั โดยกลไกของสหประชาชาติ
รวมทัง้ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และ
ภาคประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กาหนดสถานทีแ่ ละช่วงเวลา 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 2,000,800 บาท)

XXM2-21002

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับสิทธิมนุยชน ทีจ่ ดั โดยกลไก
ของสหประชาชาติ รวมทัง้ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รัฐบาล และภาคประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กาหนดสถานทีแ่ ละช่วงเวลา

90,000
-

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

81,500

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

81,500

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

81,500

1. โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจยั
เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชมุ ชนทีเ่ กิดจาก
การสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้า”

81,500

63M2-23307

สกค.
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ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น
ต่อผลการศึกษาวิจยั เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหา
ด้านสิทธิชมุ ชนทีเ่ กิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย
และอ่างเก็บน้า”

สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน้าที่ 1 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1,849,900

ภารกิจประจา
1. งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.

1,020,000
80200

1.1 งานนโยบายและยุทธศาสตร์

64M2-80208

2. งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน

80300

2.1 งานบริหารทัว่ ไปสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307

3. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลัง
ที่ไม่เพียงพอและปฏิบตั งิ านไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

80400

3.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4. งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
4.1 งานบริหารงานวิจยั สิทธิมนุษยชน

งบประมาณ

64M1-80407

50,000
สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบัตงิ าน และค่าใช้จา่ ยเพือ่ การประชุมเกี่ยวกับ
การงบประมาณของสานักงาน การจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การติดตามผลการดาเนินงาน
การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านและการเบิกจ่ายงบประมาณ
การปฏิบัตงิ านตามนโยบายและยุทธศาสตร์
และแผนในระดับต่างๆ ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

140,000
สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการประชุม ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปปฏิบัตริ าชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริหารงานทัว่ ไป
ของสานัก ค่าแปลเอกสาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

140,000

720,000

สกค.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกค. จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
- งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านและ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนการจัดทาร่างรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 1 อัตรา
- งานบริหารทัว่ ไปและงานตามหน้าทีข่ องกลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนงานศึกษาวิจยั สิทธิมนุษยชน
จานวน 1 อัตรา

80500
63M2-80512

50,000

720,000

110,000
สกค.

ค่าใช้จา่ ยสาหรับงานบริหารงานวิจยั สิทธิมนุษยชน
เช่น ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จา่ ย
ในการประชุม เป็นต้น

110,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

829,900

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส

829,900

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

829,900

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวิจยั สิทธิมนุษยชน

63M1-83510

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวิจยั
สิทธิมนุษยชน

311,900

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง "การเพิม่ พูนสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพการทางานเพือ่ สนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

63M1-83511

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง "การเพิม่ พูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการทางาน
เพือ่ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ"

361,000

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M2-83512

สกค.

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

157,000
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สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

-

กิจกรรม: จัดทาข้อเสนอแนะ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

-

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

-

T5-53000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปญ
ั หาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

-

1. โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ 

XXT5-53202

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 500,000 บาท)

-

2. โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการ
มลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน 

XXT5-53203

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 700,000 บาท)

-

3. โครงการศึกษาวิจยั ทดลองสร้างต้นแบบพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ด้านสิทธิทางสุขภาพตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง
เพือ่ เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 

XXT5-53204

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 471,600 บาท)

-

4. โครงการศึกษาวิจยั แนวทางการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ตอ้ งขังสูงอายุในประเทศไทย 

XXT5-53205

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 450,000 บาท)

-

หมายเหตุ:
งาน/โครงการ ทีย่ งั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีทมี่ ีความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม. ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จา่ ย งบประมาณ
ประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมโดยไม่เพิม่ วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานทีค่ ณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
โครงการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

(ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
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สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
5,463,880

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4,320,180

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

3,820,180

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3,820,180

ภารกิจประจา
1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่มงาน

3,820,180
150,000

1.1 งานบริหารทั่วไปสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

2. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลังทีไ่ ม่เพียงพอ
และปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลาของทางราชการ
2.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

80300
64T4-80302

สคส.

80400
64T4-80402

3.1 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สคส.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สคส. จานวน 6 อัตรา

585,080

ประกอบด้วย
- งานธุรการด้านการสืบสวนและตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา
- งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา

585,100

80500
64T4-80510

150,000

1,170,180

63T4-80402

3 งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัตริ าชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทั่วไป
ของสานัก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างล่าม
พร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น

2,500,000
สคส.

63T4-80510

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพืน้ ที่เพือ่ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ค่าประกันภัยในการปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่เสี่ยงภัย /รวมถึง
การติดตามการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
คาร้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน/ การจัดประชุมไกล่เกลี่ย/
การปฏิบัตริ าชการนอกเวลางาน/สรุปเรื่องร้องเรียน และ
ค่าจ้างแปลเอกสาร

707,200
1,792,800

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

500,000

กิจกรรม: จัดทาข้อเสนอแนะ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

500,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
T5-53000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

500,000
500,000

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทสี่ าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

500,000

1. โครงการตรวจเยี่ยมฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
เพือ่ รองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด

63T5-53201

สคส.
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจเยี่ยมฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ตดิ ยาเสพติด เพือ่ รองรับหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด

500,000

สานักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 2

2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,143,700

ผลผลิต/โครงการ โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

1,143,700

กิจกรรม: เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

1,143,700

S1-10000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง

1,143,700
1,143,700

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม

1,143,700

1. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

64S1-10101

สคส.

-46-

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

1,143,700

สานักคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 2

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

21,974,699

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ

21,974,699
M1-10000

13,778,649

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

13,778,649

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

300,000

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

300,000
300,000

1. โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

63M1-13202

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการถอดบทเรียนและขยายผลโครงการ
นาร่องธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่ดาเนินการตาม
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน
สาหรับธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง

13,478,649

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมาย
และกระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม

10,878,649

1. งานการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการ
อานวยการศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เสริมสร้างความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ให้กบั เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

6,564,720

1.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For Human
Rights)

63M2-80503

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืน
เคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For Human
Rights)

3,981,200

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิทยากรกระบวนการ
(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
เพือ่ นาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
สาหรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้

63M2-80504

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิทยากร
กระบวนการ(Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพือ่
นาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สาหรับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้

1,666,000

1.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

63M2-80505

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

848,640

1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

64M1-80506

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

68,880

2. การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

64M1-80507

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563

3. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563

64M1-80508

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
10 ธันวาคม ประจาปี 2563

-47-

300,000

2,500,000

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

4. โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา

63M1-13406

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิ
มนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา

700,000

5. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

63M1-13407

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่
คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

500,000

6. โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

63M1-13408

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนงานและ
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

313,929

63M1-13410

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,600,000

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์
1. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2,600,000

กิจกรรม: ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ ในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

4,102,610

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

4,102,610

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

4,102,610

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

1,602,610

1. โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" 
(รอการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม วงเงิน 1,000,000 บาท)

63M2-23302

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ "การจัดทารายงาน
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

197,840

2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพือ่ ส่งเสริม
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น
และไร้สถานะ

63M2-23303

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
เพือ่ ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไข
ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ

900,870

3. โครงการ “กสม. ลงพืน้ ที่ภูมิภาคเพือ่ ขับเคลื่อนและ
แก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน”
 (รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,500,000 บาท)

XXM2-23304

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ “กสม. ลงพืน้ ที่ภูมิภาค
เพือ่ ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน”

4. โครงการขับเคลื่อนเพือ่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุตธิ รรม
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558

63M2-23305

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนเพือ่ แก้ไขปัญหาการ
เข้าถึงกองทุนยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558

-

503,900

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นทีพ่ ึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

2,500,000

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค

2,500,000

63M2-23306

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การประชุม
การเดินทางไปราชการ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเอกชนดาเนินการ เป็นต้น

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4,093,440

ภารกิจประจา
1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1.1 งานบริหารทั่วไปสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

4,093,440
80300
64M1-80305

สสค.
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ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัตริ าชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทั่วไป
ของสานัก ค่ารับรองผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสานักงาน
เป็นต้น

344,000
344,000

สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรากาลัง
ทีไ่ ม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
2.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักส่งเสริม

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

80400

64M1-80405

การเคารพสิทธิมนุษยชน

63M1-80405

3. งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

80500

งบประมาณ
2,134,440

สสค.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สสค. จานวน 11 อัตรา

1,067,220

ประกอบด้วย
- งานจัดการงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- งานโสตทัศนูปกรณ์ จานวน 1 อัตรา
- งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
งานจ้างเอกชนดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย
- งานนักจัดการงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา

1,067,220

1,615,000

3.1 งานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

64M1-80501

สสค.

ค่าใช้จ่ายในงานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

255,000

3.2 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมาย
ข่าวมุมมองสิทธิ์

64M1-80502

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว
มุมมองสิทธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

360,000

3.3 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
และสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร

64M1-80505

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้
สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000

3.4 งานจัดทาวารสารวิชาการ

63M1-80511

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ผลงานทางวิชาการ
และผลการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

500,000

หมายเหตุ:
งาน/โครงการ ที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม. ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมโดยไม่เพิม่ วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
726,000

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

726,000

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

726,000

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน

M1-10000

569,000

ภารกิจ กสม.

M1-11000

500,000
500,000

1. การจัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

64M1-11001

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

500,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญ
ของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง

69,000
69,000

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้ จง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

69,000

1. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
เพือ่ ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

69,000

63M1-13409

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที /ลงพืน้ ที่รับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการจัดทา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทย ปี 2564

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

157,000

ภารกิจประจา

157,000

1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1.1 งานบริหารทั่วไปสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

2. งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน
2.1 งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน

80300
64T5-80304

42,000
สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัตริ าชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทั่วไป
ของสานัก เป็นต้น

80500
63T5-80513

42,000

115,000
สฝป.
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ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

115,000

สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิน้

งบประมาณ
1,554,440

1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

1,554,440

กิจกรรม: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

157,000

ภารกิจประจา

157,000

1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377

M4-70000
64M4-70106

สมต.

ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center
ค่าเช่าคู่สายสาหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

157,000

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1,397,440

ภารกิจประจา

1,235,440

1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุม่ งาน
1.1 งานบริหารทัว่ ไปสานักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

2. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพื่อเสริมอัตรกาลังที่ไม่เพียงพอและ
ปฏิบตั งิ านไม่ทนั ภายในกาหนดเวลาของทางราชการ
2.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักมาตรฐานและ
ติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

80300
64T4-80309

280,000
สมต.

63T4-80309

ค่าใช้จา่ ยในการประชุม ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
กรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ หาข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนพิม่ เติม การติดตาม ผลการดาเนินการ เป็นต้น
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริหารงานทัว่ ไป
ของสานัก เป็นต้น

80400
64T4-80406

80,000
200,000

955,440
สมต.

63T4-80406

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สมต. จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย

280,800

- งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสานวน
จานวน 2 อัตรา
- งานบริหารจัดการสารบบสานวน จานวน 1 อัตรา
- งานธุรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครอง จานวน 1 อัตรา
- งานรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
จานวน 1 อัตรา

674,640

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

162,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

162,000

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

162,000

63T4-83515

สมต.
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ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน
ของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

สานักมาตรฐานและติดตามการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
433,555

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

433,555

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม: ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ ในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

17,055

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

17,055

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยจะต้องปฏิบตั ติ าม

-

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญ ของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี
1. งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 1,012,200 บาท)

XXM2-23101

สรป.

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัตทิ างเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ ติดตาม
การรายงานการปฏิบัตติ ามสนธิสัญญาของไทย ได้แก่ อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการปฏิบัตหิ รือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (CAT)

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุง่ การทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพือ่ ให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

17,055

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เพือ่ ประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

17,055

1. งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National
Human Rights Institutions: GANHRI) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 429,350 บาท)

63M2-23308

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือ
พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก ได้แก่ การประชุมประจาปี
ของ GANHRI และการประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมนานาชาติ และ
การประชุมหารือกับสานักต่างๆ เพือ่ เตรียมการจัดทาท่าทีของ กสม. เป็นต้น

2. งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 616,300 บาท)

XXM2-23309

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
ได้แก่ การประชุมประจาปีครั้งที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี
ของ APF การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive
Officers: SEOs) เป็นต้น

3. งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 952,450 บาท)

63M2-23310

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
ได้แก่
- การประชุมประจาปีครั้งที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- การประชุมประจาปีครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group:
TWG) จานวน 2 ครั้ง
- การประชุมที่จัดโดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ ภายใต้
หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) จานวน 2 ครั้ง
- การประชุมความร่วมมือระหว่าง SEANF และ AICHR
จานวน 2 ครั้ง
- การประชุมหารือกับสานักต่างๆ เพือ่ เตรียมการจัดทาท่าทีของ
กสม. เป็นต้น
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
4. การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความสาคัญ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค 
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม
วงเงิน 141,300 บาท)

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน
XXM2-23311

สรป.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมหารือของคณะกรรมาธิการ
ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้
ความสาคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค

งบประมาณ
-

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

416,500

ภารกิจประจา

223,600

1. งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหารสานักงาน กสม.
1.1 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ

80100
64M2-80105

164,500
สรป.

ค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ เช่น

164,500

1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศของ กสม. และสานักงาน กสม.
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
4. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้มาปฏิบัตงิ าน เช่น ค่าล่าม เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กับคณะผู้แทนจากสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
และภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
และขอเข้าเยี่ยมเพือ่ หารือข้อราชการกับประธาน กสม. และ กสม.
ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

2. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่มงาน
2.1 งานบริหารทั่วไปสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

80300
64M2-80306

59,100
สรป.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ
กรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

59,100

192,900

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
1. โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพือ่ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

64M2-83513

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนากระบวนการทางาน
เพือ่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

192,900

หมายเหตุ:
งาน/โครงการ ที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม. ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมโดยไม่เพิม่ วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัตใิ ห้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักกฎหมาย
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
1,149,790

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

1,092,940

กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน

314,000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

314,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุ ษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทัง้
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มแี ผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและ
กระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม
1. โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"

สกม.

63M1-13405

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทา "วารสารกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน"

314,000

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

778,940

ภารกิจประจา

628,940

1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่ม
1.1 งานบริหารทั่วไปสานักกฎหมาย

2. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรกาลังทีไ่ ม่เพียงพอ
และปฏิบตั งิ านไม่ทนั ภายในกาหนดเวลาของทางราชการ
2.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกฎหมาย

80300

80,000
สกม.

64T4-80303

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทั่วไปของสานัก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจ้างแปลเอกสาร และค่าจ้างแปลระเบียบ กสม.
ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น

80400

80,000

548,940
สกม.

64T4-80403
63T4-80403

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกม. จานวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานนิตกิ ร จานวน 2 อัตรา
- งานนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

274,400
274,540

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบงานของสานักกฎหมาย

64T5-83514

สกม.
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
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สานักกฎหมาย หน้าที่ 1 จาก 2

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

56,850

กิจกรรม: จัดทาข้อเสนอแนะ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

56,850

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

56,850

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่
ป้องกันและแก้ปญ
ั หาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ขอ้ เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทสี่ าคัญเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน
1. โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน

63T5-53206

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวม
ตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

2. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
(รอการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม วงเงิน 1,280,000 บาท)

XXT5-53207

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

56,850

-

หมายเหตุ:
งาน/โครงการ ที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการฝึกอบรม ฯลฯ) ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม. ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมโดยไม่เพิม่ วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัตใิ ห้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ

โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สานักกฎหมาย หน้าที่ 2 จาก 2

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
10,825,864

1. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม: รณรงค์และเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน

-

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรือ่ งสิทธิมุนษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรวมทั้ง
ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.2: จัดให้มีศูนย์กลางความรูแ้ ละแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
1. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อิเล็กทรอนิกส์

-

สดส.

การดาเนินงานเพือ่ พัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

-

กิจกรรม: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

8,455,696

ภารกิจประจา

4,252,496

1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

M4-70000

1,077,196
671,532

64M4-70102

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

1.2 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

64M4-70103

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์

231,120

1.3 ค่าเช่าพืน้ ที่วางเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Co-location)

64M4-70104

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ ที่วางเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990

1.4 ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ
Parking Domain

64M4-70105

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service
(SMTP Relay Service) Antispam mail
และ Parking Domain

54,554

1.5 ค่าเช่าบริการโปรแกรม
Zoom Video Conference

64M4-70107

สดส.

ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference
เพือ่ สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการสัมมนาฯ
ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม.
จานวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ Zoom Video Conference

20,000

2. งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบ
2.1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ
ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

3,175,300
64M4-70203

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และระบบ
ต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

1,900,000

2.2 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

64M4-70204

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

299,000

2.3 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M4-70205

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

130,000
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

2.4 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

64M4-70206

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

750,000

2.5 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

64M4-70207

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

96,300

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ

4,203,200

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

475,000

กลยุทธ์ที่ 5.5: พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ ขับเคลื่อน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2565 - 2567
งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

64M4-73501

64M4-73502

สดส.

สดส.

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ ขับเคลื่อน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 2567

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สานักงาน กสม.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

475,000

3,728,200
3,728,200

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2,370,168

ภารกิจประจา

2,169,968

1. งานบริหารทั่วไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1.1 งานบริหารทั่วไปสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

2. งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมสร้างอัตรากาลัง
ที่ไม่เพียงพอและปฏิบัตงิ านไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ
2.1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

3. งานตามภารกิจของสานัก/กลุ่มงาน

80300
64T5-80310

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
กรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทั่วไปของสานัก รวมทั้ง การประชุม
คณะทางานด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการหอจดหมายเหตุ และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น

80400

64T5-80404
63T5-80404

44,000
44,000

1,126,968

สดส.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สดส. จานวน 6 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จานวน 2 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานนักจดหมายเหตุ จานวน 1 อัตรา

473,484
653,484

100,000

80500

148,000

3.1 งานการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.

64T5-80503

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนสานักงาน กสม. ประกอบด้วย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
(การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) และ
การจัดเตรียมสื่อสารสนเทศเพือ่ การบริการ

3.2 งานจ้างแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64T5-80504

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
กสม. เช่น รายงานผลการตรวจสอบที่น่าสนใจ ข้อเสนอแนะ
ระเบียบ เป็นต้น
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48,000

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 2 จาก 3

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
งบลงทุน
1. งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

80600
63M4-80602

งบประมาณ
851,000

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สานักงาน กสม.

809,700

1. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus Gateway) สาหรับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร จานวน 300 ชุด (ทดแทน
โปรแกรมเดิมที่หมดอายุการใช้งาน)

400,000

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)
ภายในวงเงิน 40,300 บาท/ชุด จานวน 9 ชุด (ของสานักบริหาร
กลาง) ประกอบด้วย
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
- ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
- เครือ่ งสารองไฟ ขนาด 800 VA

362,700

35,000

3. เครือ่ งพิมพ์ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)
3.1 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ราคา
10,000 บาท/เครือ่ ง ของสานักบริหารกลาง จานวน 2 เครือ่ ง
วงเงิน 20,000 บาท
3.2 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา
15,000 บาท/เครือ่ ง ของสานักบริหารกลาง จานวน 1 เครือ่ ง
วงเงิน 15,000 บาท
4. เครือ่ งสารองไฟ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)
ขนาด 2 kVA ของสานักบริหารกลาง
จานวน 1 เครือ่ ง วงเงิน 12,000 บาท
2. งานจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน (งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)

63M4-80604

สดส.

ครุภัณฑ์สานักงาน "ป้ายบอกทางและป้ายข้อมูล
การเข้ารับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงาน กสม." จานวน 5 ป้าย ประกอบด้วย
1. ป้ายไฟแบบ LED ตั้งพืน้ จานวน 2 ป้าย
วงเงิน 36,000 บาท
2. ป้ายบอกทิศทางแบบอะคริลิกติดผนัง จานวน 2 ป้าย
วงเงิน 3,000 บาท
3. ป้ายตั้งโต๊ะสาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ จานวน 1 ป้าย
วงเงิน 2,300 บาท

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

12,000
41,300

200,200

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
1. โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

63M2-83516

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาและกาหนด
แนวทางการดาเนินงานของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

63M2-83517

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

-58-

117,000

83,200

สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน หน้าที่ 3 จาก 3

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
30,000

1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภารกิจประจา
1. งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก/กลุ่มงาน
1.1 งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน

80300
64M1-80308

30,000
นตส.
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ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา เป็นต้น

30,000

หน่วยตรวจสอบภายใน หน้าที่ 1 จาก 1

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
งบรวมคณะทางานและคณะอนุกรรมการ
หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รวมจัดสรรทัง้ สิ้น

งบประมาณ
450,000

แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

450,000

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

450,000

กิจกรรม: รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

450,000

ภารกิจประจา
1. งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. งานคณะทางานทุกชุด

64T4-40100

กสม./
คณะ
อนุกรรมการ
ทุกชุด/
สานักงาน กสม.

ค่าใช้จ่ายในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ การตรวจสอบ
และจัดทาข้อเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ กสม./ คณะอนุกรรมการทุกชุด/
สานักงาน กสม. ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น

64T4-40200
63T4-40200

กสม./

ค่าใช้จ่ายในงานของคณะทางานทุกชุด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการประชุม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคลในการมาให้ขอ้ มูลประกอบการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะ
ทางาน
ทุกชุด/
สานักงาน
กสม.
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450,000
50,000

100,000
300,000

งบรวมคณะทางานและคณะอนุกรรมการ หน้าที่ 1 จาก 1

3.4 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงาน/กิจกรรม
ตารางสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามแผนงาน/กิจกรรม
วงเงินงบประมาณที่จัดสรร

กิจกรรม

บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ร้อยละ

151,517,600.00

59.23

98,437,754.02

38.48

ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

86,658,376.02
43,317,809.00

33.88
16.93

2 กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ/
เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

30,678,991.02

11.99

3 กิจกรรมรวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

12,661,576.00

4.95

ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
2 กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11,779,378.00
9,596,560.00

4.60
3.75

2,182,818.00

0.85

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,143,700.00

0.45

งบสารองไว้สว่ นกลาง กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน

4,700,945.00

1.84

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

255,799,999.02

* ภายใต้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วงเงินงบประมาณ จานวน 255,799,999.02 บาท ได้จดั สรรงบประมาณให้กบั กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จานวน 26,824,426.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของวงเงินงบประมาณที่จดั สรรทั้งหมด
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100.00

รหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จาแนกรายกิจกรรม
หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

รวมจัดสรรทัง้ สิน้

งบประมาณ
255,799,999.02

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

151,517,600

ผลผลิต รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ

151,517,600

1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
งบบุคลากร
1 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

151,517,600
143,923,200
143,923,200

งบดาเนินงาน

64P1-10100
64P1-10101

สบก.

เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสาหรับ กสม. และเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน

64P1-10200

7,594,400

1 ค่าเช่าบ้าน
2 เงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

64P1-10201
62P1-10202

สบก.
สบก.

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ
ค่าใช้จ่ายเงินบาเหน็จตอบแทน กสม.

576,000
1,610,800

3 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.

64P1-10203

สบก.

ค่าใช้จ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. รายเดือน

3,606,000

4 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ*

63P1-10204

สบก.

ค่าใช้จ่ายเพือ่ จัดทาประกันสุขภาพของประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

620,000

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ าน

64P1-10205

สบก.

ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

864,600

6 เงินสมทบพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

64P1-10206

สบก.

ค่าใช้จ่ายสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

47,000

7 ค่าประกันสุขภาพของผูช้ านาญการประจาคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้ ว่ ยเลขานุการประจา
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ*

63P1-10207

สบก.

ค่าใช้จ่ายเพือ่ จัดทาประกันสุขภาพของ
ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

98,437,754.02

ผลผลิต การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
2.1 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ภารกิจ กสม.

270,000

97,430,904
M1-10000
M1-11000

10,050,489
1,600,000
1,600,000

1 การจัดทาเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน/
รายงานประจาปี/รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.1 การจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

64M1-11001

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563

500,000

1.2 การจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

63M1-11002

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

700,000

1.3 การจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

63M1-11003

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

400,000
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หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

8,450,489

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลือ่ นและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพือ่
ป้องกันและแก้ปญ
ั หาด้านสิทธิมนุษยชน

1,084,680

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

1,084,680

1 โครงการเผยแพร่และขับเคลือ่ นผลการศึกษาวิจยั สิทธิมนุษยชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงสิทธิประการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

63M1-13201

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
รวมถึงสิทธิประการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

784,680

2 โครงการถอดบทเรียนในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติตามหลักการชีแ้ นะ เรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรม

63M1-13202

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการถอดบทเรียน
ในการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่ง
ชาติตามหลักการชี้แนะ เรื่องธรุกิจกับสิทธิมนุษยชนใน
ธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรม

300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สือ่ สารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง

7,365,809

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนือ้ หากลุม่ เป้าหมาย และ
กระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม

4,696,809

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบเคลื่อนกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการอานวยการศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพือ่ เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับเจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

63M2-80503

สสค.

1. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิ
มนุษยชน (Youth Standing Up For Human Rights)

3,981,200

63M2-80504

สสค.

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainers)
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพือ่ นาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้

1,666,000

63M2-80505

สสค.

3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

848,640

64M1-80506

สสค.

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ใน
การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค

68,880

2 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจาปี 2563

64M1-80507

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรทีม่ ี
ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจาปี 2563

300,000

3 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2563

64M1-80508

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงาน
วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
ประจาปี 2563

2,500,000

4 โครงการจัดทา "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"

63M1-13405

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทา
"วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"

314,000

1 งานการขับเคลือ่ นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน
ภูมภิ าค
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6,564,720

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

5 โครงการจัดทาคู่มอื การจัดการเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

63M1-13406

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา

700,000

6 โครงการเผยแพร่คู่มอื วิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

63M1-13407

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเผยแพร่
คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา

500,000

7 โครงการจัดทาแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

63M1-13408

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนงานและการ
พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

313,929

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชีแ้ จง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหา
และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564

63M1-13409

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที/ลงพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็นและ
ข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการจัดทา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี 2564

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์

-

สดส.

การดาเนินงานเพือ่ พัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสือ่ สารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์

1 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

63M1-13410

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.2 กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม ทัง้ ในและต่างประเทศ
ในด้านสิทธิมนุษยชน
ภารกิจ กสม.

1 การประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2 แผนงานการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุยชน ทีจ่ ดั โดยกลไกของสหประชาชาติ รวมทัง้
เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และภาค
ประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กาหนดสถานทีแ่ ละช่วงเวลา
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

M2-21000
64M2-21001

สกค.

XXM2-21002

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุยชน ทีจ่ ัดโดยกลไก
ของสหประชาชาติ รวมทัง้ เครือข่าย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และ
ภาคประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กาหนดสถานทีแ่ ละช่วงเวลา

งบประมาณ

69,000
69,000

2,600,000
2,600,000

10,787,005
90,000
90,000
-

วงเงิน 2,000,800 บาท)
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้รบั การรับรองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะทีส่ าคัญ ของคณะกรรมการประจาสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี

1 งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

XXM2-23101

สรป.

วงเงิน 1,012,200 บาท)
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1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของ
ไทย ได้แก่ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ ่ายี
ศักดิ์ศรี (CAT)

10,697,005
-

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุง่ การทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพือ่ ให้เกิดการสร้างพลัง (synergy)
ในการทางานร่วมกัน

4,201,165

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดาเนินงานและจัดให้มีแผนการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1,602,610

1 โครงการ "การจัดทารายงานสถานการณ์ปญ
ั หาและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน"

63M2-23302

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ "การจัดทารายงาน
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

197,840

2 โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพือ่ ส่งเสริมสิทธิ
ของกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิน่
และไร้สถานะ

63M2-23303

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพือ่ ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุแ์ ละการ
แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิน่ และไร้สถานะ

900,870

3 โครงการ “กสม. ลงพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคเพือ่ ขับเคลือ่ นและแก้ไขปัญหา
ประเด็นสิทธิมนุษยชน”
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,500,000 บาท)

xxM2-23304

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ “กสม. ลงพืน้ ทีภ่ ูมิภาค
เพือ่ ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน”

4 โครงการขับเคลือ่ นเพือ่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุตธิ รรม
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558

63M2-23305

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อน
เพือ่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชน เพือ่ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่

503,900

2,581,500

1 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าค

63M2-23306

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การประชุม การ
เดินทางไปราชการ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเอกชนดาเนินการ เป็นต้น

2 โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจยั
เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชมุ ชนทีเ่ กิดจากการ
สร้างเขือ่ น ฝาย และอ่างเก็บน้า”

63M2-23307

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น
ต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหา
ด้านสิทธิชุมชนทีเ่ กิดจากการสร้างเขือ่ น ฝาย และ
อ่างเก็บน้า”

81,500

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่ นความรู้เพือ่ ประโยชน์ในการทางานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

17,055

1 งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National
Human Rights Institutions: GANHRI)
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

63M2-23308

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทวั่ โลก ได้แก่
การประชุมประจาปีของ GANHRI และ
การประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมนานาชาติ และการ
ประชุมหารือกับสานักต่าง ๆ
เพือ่ เตรียมการจัดทาท่าทีของ กสม. เป็นต้น

3,105

XXM2-23309

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
ได้แก่ การประชุมประจาปี ครั้งที่ 26 และการประชุม
ใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF การประชุมเครือข่ายผู้บริหาร
ระดับสูง (Senior Executive Officers: SEOs) เป็นต้น

-

วงเงิน 429,350 บาท)

2 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภมู ภิ าคเอเชีย -แปซิฟกิ (APF)
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

2,500,000

วงเงิน 616,300 บาท)
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หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

3 งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 

63M2-23310

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุม
ในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ได้แก่ การประชุมประจาปี
ครั้งที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมประจาปี
ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
(Technical Working Group: TWG) จานวน 2 ครั้ง
การประชุมทีจ่ ัดโดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ ภายใต้
หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue) จานวน 2 ครั้ง
- การประชุมความร่วมมือระหว่าง SEANF และ AICHR
จานวน 2 ครั้ง
- การประชุมหารือกับสานักต่างๆ
เพือ่ เตรียมการจัดทาท่าทีของ กสม. เป็นต้น

13,950

XXM2-23311

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเข้าร่วมประชุมหารือของ
คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR) ในประเด็นทีใ่ ห้ความสาคัญร่วมกันในระดับ
ภูมิภาค

-

(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม วงเงิน 952,450
บาท)

4 การประชุมหารือของคณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นทีใ่ ห้ความสาคัญร่วมกัน
ในระดับภูมภิ าค
(รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกาหนดการประชุม

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

วงเงิน 141,300 บาท)

2.3 กิจกรรมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
ภารกิจประจา

M4-70000

2.3.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

11,810,576
7,607,376
4,234,196
1,040,380
1,959,620

64M4-70101
63M4-70101

สบก.

2 ค่าเช่าวงจรสือ่ สารสัญญาณในการเชือ่ มโยงระบบอินเตอร์เน็ต
(Leased Line Internet)

64M4-70102

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ต (Leased Line Internet)

671,532

3 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

64M4-70103

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์

231,120

4 ค่าเช่าพืน้ ทีว่ างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Co-location)

64M4-70104

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ ทีว่ างเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Co-location)

99,990

5 ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking
Domain

64M4-70105

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการ Mail Relay Outbound
Service (SMTP Relay Service) Antispam mail และ
Parking Domain

54,554

6 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377

64M4-70106

สมต.

ค่าเช่าใช้บริการระบบ Call Center
ค่าเช่าคู่สายสาหรับโอนสายภายในศูนย์ราชการ

7 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference

64M4-70107

สดส.

ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference
เพือ่ สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการสัมมนาฯ
ของ กสม. ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสม.
จานวน 12 เดือน โดยใช้ระบบ Zoom Video
Conference

หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เม้าส์ แผ่นดิสเก็ตต์ เป็นต้น
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157,000
20,000

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

2.3.2 งานบริการดูแลบารุงรักษาระบบงาน

งบประมาณ
3,373,180

1 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบงานพัสดุและระบบงานคลัง

64M4-70201

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายของกลุ่มงานคลัง/
ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาระบบพัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มงานพัสดุ

2 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

64M4-70202

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

3 ค่าจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์และระบบต่างๆใน
ห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

64M4-70203

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์และ
ระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ

4 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สาหรับการปฏิบตั งิ าน และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

64M4-70204

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

299,000

5 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M4-70205

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

130,000

6 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

64M4-70206

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชน

750,000

7 ค่าจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน

64M4-70207

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

96,300

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

M4-73000

108,000

89,880
1,900,000

4,203,200

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและความโปร่งใส

475,000

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารดิจิทัล (Digital)

475,000

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ น
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2565 - 2567

64M4-73501

สดส.

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่
ขับเคลื่อนสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 - 2567

งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)

2 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

64M4-73502

สดส.
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของสานักงาน กสม.ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

475,000

3,728,200
3,728,200

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

2.6 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ

64,782,834.02
60,158,334.02
12,183,986.02

ภารกิจประจา
2.6.1 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหาร
สานักงาน กสม.

งบประมาณ

80100

1 ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม.
2 ค่าเช่ารถยนต์สว่ นกลาง

64M2-80101
64M1-80102

สบก.
สบก.

3 ค่ารับรองประธาน กสม.

64M2-80103

สบก.

63M2-80103

ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง กสม. จานวน 7 คัน
ค่าเช่ารถยนต์ทนี่ งั่ ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จานวน 2 คัน
และค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จานวน 3 คัน

6,592,320
1,333,800

ค่ารับรองประจาตาแหน่งประธาน กสม. เพือ่ ต้อนรับ

20,000.00

ผู้มาขอเข้าพบ/ติดต่อราชการกับประธานกสม.
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ใช้จ่ายในการไป
ปฏิบัติราชการการเข้าร่วมประชุม และ
งานบริหารต่างๆ ของ กสม. เลขาธิการ กสม.
รองเลขาธิการ กสม. ทีป่ รึกษาสานักงาน กสม. รวมทัง้
ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

73,366.02

4 ค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนงานของผูบ้ ริหารระดับสูง

64M2-80104

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ การเข้าร่วมประชุม
และงานบริหารต่างๆ ของ กสม. / เลขาธิการ กสม./รอง
เลขาธิการ กสม./ ทีป่ รึกษาสานักงาน กสม. รวมทัง้
ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายจากผู้บริหาร เป็นต้น

500,000

5 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ

64M2-80105

สรป.

ค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ เช่น

164,500

1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าจ้างแปลเอกสารเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของ กสม. และ
สานักงาน กสม.
3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้แทนจากหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก
4. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้มาปฏิบตั ิงาน เช่น ค่าล่าม เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ กสม. กับคณะผู้แทน
จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก
ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และ
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศทีเ่ ดินทาง
มาเยือนประเทศไทยและขอเข้าเยีย่ มเพือ่ หารือ
ข้อราชการกับประธาน กสม. และ กสม.
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

6 งานประชุม กสม./ผูบ้ ริหาร

64M2-80106

สกค.
สคส.
สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กสม./กส./
คณะกรรมการบริหารสานักงาน กสม. และ
การประชุมบุคลากรของสานักงาน กสม. หรือ
การประชุม/การปฏิบัติงานทีผ่ ู้บริหารมอบหมาย
ให้จัดหรือดาเนินการ

7 งานพิธกี ารและรัฐพิธี

64M2-80107

สบก.

ค่าใช้จ่ายสาหรับงานพิธกี ารและรัฐพิธี เช่น
ค่าพวงมาลา ค่าพานพุม่ ค่าจัดงานศาสนพิธี
ทางศาสนา และงานพิธเี นือ่ งในโอกาสต่างๆ
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3,000,000

500,000

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

2.6.2 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสานักงาน กสม.

1 งานอาคารสถานที่

80200
64T4-80201

สบก.

2 งานยานพาหนะ

64M2-80202

สบก.

ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยพืน้ ทีข่ องสานักงาน กสม.
และค่าจ้างรักษาความสะอาดพืน้ ทีข่ องสานักงาน กสม.
ค่าใช้จ่ายสาหรับงานยานพาหนะของสานักงาน กสม.
ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์
ค่าจัดทา พรบ.รถยนต์ของสานักงาน กสม. เป็นต้น

3 ค่าสาธารณูปโภค

64M1-80203
63M1-80203

สบก.

ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์

4 งานจัดหาพัสดุ

64M1-80204
63M1-80204

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุรองรับการปฏิบัติงาน
ของ กสม. และสานักงาน กสม. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ เป็นต้น

5 งานทรัพยากรบุคคล

64M2-80205

สบก.

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าบัตรประจาตัว

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

และค่าบริการโทรศัพท์พนื้ ฐานประจาสานักงาน และ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมทีเ่ กีย่ วกับงาน
บริหารงานบุคคล ค่าอาหารทาการนอกเวลาและเงิน
ชดเชยค่าดอกเบีย้ เป็นต้น

63M2-80205

งบประมาณ
23,454,800
3,300,000
300,000

11,000,000
2,000,000
3,114,320
885,680

50,000
350,000

6 งานพัสดุและอาคารสถานที่

64M2-80206

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
จัดพิมพ์แบบฟอร์มงานพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการเกีย่ วกับ
พัสดุและอาคารสถานที่ และค่าอาหารทาการ
นอกเวลา เป็นต้น

24,000

7 งานการเงินการคลัง

64M2-80207

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเงินการคลัง จัดพิมพ์
เอกสารการเงิน ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

8 งานนโยบายและยุทธศาสตร์

64M2-80208

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การประชุมเกีย่ วกับการงบประมาณของ
สานักงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การติดตามผลการดาเนินงาน การจัดทารายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
แผนในระดับต่างๆ ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

50,000

9 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร

64M2-80209

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเพือ่ งานพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
ของสานักงานและการพัฒนาบุคลากร ค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา เป็นต้น

10,000

10 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล

64M1-80210

สบก.

ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคลตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล

11 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง

64M1-80211

สบก.

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์
ประจาตาแหน่ง สาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจา
ตาแหน่ง จานวน 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ
กสม. รองเลขาธิการ กสม. จานวน 3 ตาแหน่ง และผู้ช่วย
เลขาธิการ กสม. จานวน 1 ตาแหน่ง
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400,000

1,930,800

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
12 ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

-

สบก.

ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

63M2-80212

สบก.

ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วน
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งบประมาณ
-

(ปี 2564 ยกเว้นการจัดเก็บ)

13 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2.6.3 งานบริหารทัว่ ไปรายสานัก /กลุม่ งาน

30,000

1 งานบริหารทัว่ ไปสานักบริหารกลาง

80300
64M1-80301

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก เป็นต้น

2 งานบริหารทัว่ ไปสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80302

สคส.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก ค่าจ้างแปล
เอกสาร ค่าจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น

150,000

3 งานบริหารทัว่ ไปสานักกฎหมาย

64T4-80303

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล และ
ค่าจ้างแปลระเบียบ กสม. เป็นต้น

80,000

4 งานบริหารทัว่ ไปสานักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน

64T5-80304

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก เป็นต้น

42,000

5 งานบริหารทัว่ ไปสานักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

64M1-80305

สสค.

344,000

6 งานบริหารทัว่ ไปสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

64M2-80306

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ ค่าอาหารทา
การนอกเวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทัว่ ไป
ของสานัก ค่ารับรองผู้เข้าเยีย่ มชมศึกษาดูงานสานักงาน
เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก ค่าแปล
เอกสาร เป็นต้น

7 งานบริหารทัว่ ไปสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80307

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก ค่าแปล
เอกสาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

140,000

8 งานบริหารทัว่ ไปหน่วยตรวจสอบภายใน

64M1-80308

นตส.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นต้น

30,000
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1,189,100
20,000

59,100

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
9 งานบริหารทัว่ ไปสานักมาตรฐานและติดตาม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

10 งานบริหารทัว่ ไปสานักดิจทิ ลั สิทธิมนุษยชน

2.6.4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานเพือ่ เสริมอัตรากาลัง
ทีไ่ ม่เพียงพอและปฏิบตั ิงานไม่ทันภายในกาหนดเวลา
ของทางราชการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

64T4-80309

สมต.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ เช่น การลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ หาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนพิม่ เติม การ
ติดตาม ผลการดาเนินการ เป็นต้น ค่าอาหารทาการนอก
เวลา และค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก
เป็นต้น

63T4-80309

64T5-80310

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการกรณีไม่มีโครงการรองรับ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่าย
เพือ่ การบริหารงานทัว่ ไปของสานัก รวมทัง้
การประชุมคณะทางานด้าน IT ทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ หอจดหมายเหตุ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

80400

งบประมาณ
80,000
200,000

44,000

10,492,848

1 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักบริหารกลาง

64M1-80401
63M1-80401

สบก.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สบก. จานวน
21 อัตรา ประกอบด้วย
- งานบริหารทัว่ ไป จานวน 3 อัตรา
- งานบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ
จานวน 4 อัตรา
- งานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนด้านการจัดการงานทัว่ ไป
จานวน 1 อัตรา
- งานจัดการทัว่ ไป 2 อัตรา
- งานตรวจหลักฐานการจ่าย จานวน 1 อัตรา
- งานผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- งานดูแลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ
จานวน 2 อัตรา
- งานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6 อัตรา
* คนขับรถเพิม่ ใหม่ 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง
10 เดือน ใช้งบปี 63 ทัง้ หมด

2 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

64T4-80402
63T4-80402

สคส.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สคส. จานวน
6 อัตรา ประกอบด้วย
- งานธุรการด้านการสืบสวนและตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา
- งานสนับสนุน กสม. ด้านการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 3 อัตรา

585,080
585,100

3 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกฎหมาย

64T4-80403
63T4-80403

สกม.

งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกม. จานวน 3 อัตรา

274,400
274,540

ประกอบด้วย
- งานนิติกร จานวน 2 อัตรา
- งานนักจัดการงานทัว่ ไป จานวน 1 อัตรา
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1,843,440
1,993,440

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

4 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักดิจทิ ลั
สิทธิมนุษยชน

64T5-80404
63T5-80404

สดส.

5 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักส่งเสริม
การเคารพสิทธิมนุษยชน

64M1-80405
63M1-80405

สสค.

6 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

64T4-80406
63T4-80406

สมต.

7 งานจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M1-80407

สกค.

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สดส. จานวน 6 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จานวน 3 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านเทคนิค ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านบริการ ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
- งานบรรณารักษ์ด้านพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จานวน 1 อัตรา
งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สสค. จานวน 11 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานจัดการงานทัว่ ไป จานวน 3 อัตรา
- งานโสตทัศนูปกรณ์ จานวน 1 อัตรา
- งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
- งานจ้างเอกชนดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จานวน
6 อัตรา ประกอบด้วย
- งานนักจัดการงานทัว่ ไป จานวน 6 อัตรา
งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สมต. จานวน 5 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสานวน
จานวน 2 อัตรา
- งานบริหารจัดการสารบบสานวน จานวน 1 อัตรา
- งานธุรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสานการคุ้มครอง จานวน 1 อัตรา
- งานรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง
จานวน 1 อัตรา
งานจ้างเอกชนดาเนินงานของ สกค. จานวน 4 อัตรา
ประกอบด้วย
- งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนการจัดทาร่างรายงานประจาปี
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จานวน 1 อัตรา
- งานบริหารทัว่ ไปและงานตามหน้าทีข่ อง
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
- งานสนับสนุนงานศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน
จานวน 1 อัตรา

-72-

งบประมาณ
473,484
653,484

1,067,220
1,067,220

280,800
674,640

720,000

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
2.6.5 งานตามภารกิจของสานัก/กลุม่ งาน

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

80500

งบประมาณ
4,488,000

1 งานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

64M1-80501

สสค.

ค่าใช้จ่ายในงานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

255,000

2 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

64M1-80502

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดพิมพ์และจัดทาอาร์ตเวิรค์
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

360,000

3 งานการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.

64T5-80503

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนสานักงาน กสม. ประกอบด้วย
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
(การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) และ
การจัดเตรียมสื่อสารสนเทศเพือ่ การบริการ

100,000

4 งานจ้างแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64T5-80504

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่ในเว็บไซต์
สานักงาน กสม. เช่น รายงานผลการตรวจสอบทีน่ ่าสนใจ
ข้อเสนอแนะ ระเบียบ เป็นต้น

5 งานการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เผยแพร่ความรู้สทิ ธิมนุษยชนและสือ่
ประชาสัมพันธ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร

64M1-80505

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และ
สื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000

6 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

64T4-80510

สคส.

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ ลงพืน้ ที่

707,200

63T4-80510

48,000

เพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าประกันภัย
ในการปฏิบัติงานในพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย/รวมถึง
การติดตามการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน/
คาร้อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน/ การจัดประชุม
ไกล่เกลี่ย/การปฏิบัติราชการนอกเวลางาน/
สรุปเรื่องร้องเรียน และค่าจ้างแปลเอกสาร

1,792,800

7 งานจัดทาวารสารวิชาการ

63M1-80511

สสค.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
เช่น ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

500,000

8 งานบริหารงานวิจยั สิทธิมนุษยชน

63M2-80512

สกค.

ค่าใช้จ่ายสาหรับงานบริหารงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

110,000

9 งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน

63T5-80513

สฝป.

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น

115,000
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หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
งบลงทุน

1 งานปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างสถานทีท่ างาน
ของสานักงาน กสม.

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

80600
64M2-80601

8,349,600
6,806,000

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างปรับปรุงสถานทีท่ างานของ
สานักงาน กสม.

63M4-80602

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สานักงาน กสม.

809,700

1. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus Gateway)
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร จานวน 300
ชุด (ทดแทนโปรแกรมเดิม
ทีห่ มดอายุการใช้งาน)

400,000

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) ภายในวงเงิน
40,300 บาท/ชุด จานวน 9 ชุด (ของสานักบริหารกลาง)
ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
- ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
- ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

362,700

(ภารกิจประจา/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)

2 งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(งบเหลือจ่ายจากปีทผี่ ่านมา)

3. เครื่องพิมพ์ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)

35,000

3.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ราคา 10,000 บาท/เครื่อง
ของสานักบริหารกลาง จานวน 2 เครื่อง
วงเงิน 20,000 บาท
3.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท/เครื่อง ของ
สานักบริหารกลาง จานวน 1 เครื่อง วงเงิน
15,000 บาท
4. เครื่องสารองไฟ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)

12,000

ขนาด 2 kVA ของสานักบริหารกลาง จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 12,000 บาท

3 งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

63M2-80603

สบก.

(งบเหลือจ่ายจากปีทผี่ ่านมา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สาหรับใช้ในห้องเสวนา
และห้องประชุม พร้อมติดตัง้ ประกอบด้วย
ห้องเสวนา ชัน้ 6
- เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens จานวน 3
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เช่น HDMI USB EXTENDER จานวน
3 ชุด และอุปกรณ์ Matrix Switch (HDMI) แบบเข้า 4 ออก
4 จานวน 1 เครื่อง พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน 474,870 บาท

ห้องประชุม 709
- สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิว้ จานวน
1 เครื่อง วงเงิน 17,600 บาท

ห้องประชุม 603
- เครื่องสลับสัญญาณ VGA แบบ 8x8 Computer Graphic
Video พร้อมงานติดตั้ง วงเงิน 67,410 บาท

ห้องประชุม 704
- สมาร์ททีวี LED ขนาดไม่ต่ากว่า 42 นิว้ จานวน
4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ขาแขวนและงานติดตั้ง
วงเงิน 102,720 บาท
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662,600

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
4 งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

63M4-80604

สดส.

(งบเหลือจ่ายจากปีทผี่ ่านมา)

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
ครุภัณฑ์สานักงาน "ป้ายบอกทางและป้ายข้อมูลการ
เข้ารับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงาน กสม."

งบประมาณ
41,300

จานวน 5 ป้าย ประกอบด้วย
1. ป้ายไฟแบบ LED ตั้งพืน้ จานวน 2 ป้าย
วงเงิน 36,000 บาท
2. ป้ายบอกทิศทางแบบอะคริลิกติดผนัง
จานวน 2 ป้าย วงเงิน 3,000 บาท
3. ป้ายตั้งโต๊ะสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
จานวน 1 ป้าย วงเงิน 2,300 บาท

5 งานจัดหาครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

63M2-80605

สบก.

(งบเหลือจ่ายจากปีทผี่ ่านมา)

หม้อต้มน้าไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท

2.6.6 โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมัน่ คุณธรรม
และความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

30,000
4,624,500
4,624,500
4,062,000

1 การอบรมเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์
เอกสารตามคู่มอื หมวดหมูแ่ ละตารางกาหนดการเก็บเอกสาร
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการ
ดาเนินการตามคู่มอื การทาลายและการส่งมอบเอกสารทีม่ ี
คุณค่า/เอกสารประวัตศิ าสตร์ของสานักงาน กสม.

63M1-83501

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรมเพือ่ เสริมสร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่
และตารางกาหนดการเก็บเอกสารของสานักงาน กสม.
และการดาเนินการตามคู่มือการทาลายและการส่งมอบ
เอกสารทีม่ ีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสานักงาน
กสม.

25,000

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

63M1-83502

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้
เกิดผลสัมฤทธิต์ ่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

90,000

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
(รอการจัดสรรงบประมาณ วเงิน 1,152,000 บาท)

XXM1-83503

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

-

4 โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,000,000 บาท)

XXM1-83504

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ระดับผู้บริหาร)

-

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันแบบสมดุล

63M1-83505

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล

666,000

6 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

63M1-83506

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

746,000

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพัฒนาองค์กร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,598,000 บาท)

XXM2-83507

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ การพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร
ในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภายนอก

64M1-80509
63M1-80509

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ
บุคลากรในหลักสูตรทีจ่ ัดโดยหน่วยงานภายนอก (การ

300,000
700,000

พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร สานักงาน กสม.)

(การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สานักงาน กสม.)
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หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการวิจยั สิทธิมนุษยชน

63M1-83510

สกค.

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การเพิม่ พูนสมรรถนะ
และพัฒนาศักยภาพการทางานเพือ่ สนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

63M1-83511

สกค.

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

64M2-83512

12 โครงการพัฒนากระบวนการทางานเพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัย
สิทธิมนุษยชน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเพิม่ พูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการ
ทางานเพือ่ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ"

311,900

สกค.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

157,000

64M2-83513

สรป.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนากระบวนการ
ทางานเพือ่ มุงผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจด้านการต่างประเทศ

192,900

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ระบบงานของสานักกฎหมาย

64T5-83514

สกม.

150,000

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของกลุม่ งานกลัน่ กรองรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

63T4-83515

สมต.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของสานัก
กฎหมาย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนของกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

15 โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ของสานักดิจทิ ลั สิทธิมนุษยชน

63M2-83516

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาและ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

117,000

16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

63M2-83517

สดส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร"การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และ 3

63M1-83518

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และ 3

2 โครงการขับเคลือ่ นการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

63M1-83519

สบก.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.4 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1 งานคณะอนุกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

162,000

83,200

562,500
122,500

440,000

1,006,850

ผลผลิต การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ภารกิจ กสม.

361,000

T4-40000
64T4-40100

กสม. /คณะ ค่าใช้จ่ายในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ การตรวจสอบ
อนุกรรมการ และจัดทาข้อเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิ
ทุกชุด/ มนุษยชนของ กสม./ คณะอนุกรรมการทุกชุด / สานักงาน
สานักงาน กสม. กสม. ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุมค่าตอบแทน

450,000
450,000
50,000

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญ/ พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง เป็นต้น

2 งานคณะทางานทุกชุด

64T4-40200
63T4-40200

กสม. /คณะ ค่าใช้จ่ายในงานของคณะทางานทุกชุด ประกอบด้วย
ทางาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/
ทุกชุด/ ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคลในการมาให้ข้อมูล
สานักงาน กสม. ประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง เป็นต้น
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100,000
300,000

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

2.5 กิจกรรมจัดทาข้อเสนอแนะ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ
556,850

T5-53000

556,850

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดาเนินงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลือ่ นและผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่
ป้องกันและแก้ปญ
ั หาด้านสิทธิมนุษยชน

556,850

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ทีส่ าคัญเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

556,850

1 โครงการตรวจเยีย่ มฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เพือ่ รองรับ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
เสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

63T5-53201

สคส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจเยีย่ มฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพือ่ รองรับหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะ
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้
เข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

2 โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารออนไลน์ 

XXT5-53202

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 500,000 บาท)

-

3 โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ
อย่างยัง่ ยืน 

XXT5-53203

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 700,000 บาท)

-

4 โครงการศึกษาวิจยั ทดลองสร้างต้นแบบพืน้ ทีป่ ลอดภัยด้านสิทธิ
ทางสุขภาพตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง เพือ่ เตรียมการ
รับมือผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5 

XXT5-53204

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 471,600 บาท)

-

5 โครงการศึกษาวิจยั แนวทางการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผูต้ อ้ งขังสูงอายุในประเทศไทย 

XXT5-53205

สกค.

(งบประมาณจาก สกสว. จานวน 450,000 บาท)

-

6 โครงการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทัง้ การแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสัง่ ใด ๆ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

63T5-53206

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมตลอดทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

7 โครงการประเมินผลสัมฤทธิพ์ ระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560
(รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน1,280,000 บาท )

XXT5-53207

สกม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
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500,000

56,850

หน่วย: บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

รหัสกิจกรรม

หน่วยงาน

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ

3. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,143,700

ผลผลิต/โครงการ โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

1,143,700

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

1,143,700
1,143,700
1,143,700

S1-10000

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมุนษยชน สือ่ สารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทัง้ ผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมเนือ้ หากลุม่ เป้าหมาย และ
กระบวนการทีห่ ลากหลายและเหมาะสม

1 โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

64S1-10101

สคส.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน

4. งบสารองไว้สว่ นกลางกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน
หมายเหตุ:

1,143,700
1,143,700

4,700,945

งาน/โครงการ ทีย่ งั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เช่น งานในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ โครงการฝึกอบรม ฯลฯ)
ในกรณีทมี่ ีความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สานักงาน กสม . ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
โดยไม่เพิม่ วงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานทีค่ ณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
โครงการศึกษาวิจัยทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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