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2. เอกสารประกอบคาชี้แจง
เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์

2.1 ข้อ 4. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และสรุปปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดปัจจุบัน หรือ กสม. ชุดที่ 4 ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งหวังและทุ่มเทเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
และมุ่ ง ส่ งเสริ มให้ ทุ กภาคส่ วนของสั ง คมตระหนั ก ถึ ง สิ ทธิ มนุ ษยชนและเกิ ด สั ง คมที่ เ คารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยการทางานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
ได้เร่งดาเนินงานและพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ให้บรรลุสาเร็จตามนโยบาย
ของ กสม. 5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล
เร่งพัฒนาสานักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.)
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์และ ICT ภายใต้แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ วงเงิน
งบประมาณรวม 16.5881 ล้านบาท โดยมีผลสาเร็จและความก้าวหน้าในการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สานักงาน กสม.
ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการ ICT จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 6.7770 ล้านบาท ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริ ห ารงบประมาณสานั ก งาน กสม. วงเงิ น
2.9770 บาท
ความก้าวหน้ า ขณะนี้ ได้ล งนามในสั ญญาจัดจ้า งพัฒ นาระบบแผนงานและการบริ ห าร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน 2.4600 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดที่ 1
กสม. ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้
ขับ เคลื่ อนองค์กร (Data Driven Organization) ในการกาหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การบริห ารและ
สนับสนุนการตัดสิน ใจของผู้บริ หาร ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของ กสม. สานักงาน กสม. จึงได้กาหนด
แผนงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ ข้อมูลสาหรับเป็นเครื่องมือดิจิ ทัลในการบริหารทรัพยากรด้านต่าง ๆ
ขององค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) ระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณ เป็นระบบ ERP อันดับแรก เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในของสานักงาน กสม. ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน กสม. ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณสามารถแสดงข้อมูลสาคัญ อาทิ ความก้าวหน้า
ของการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ที่มีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที
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1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน กสม. วงเงิน 3.8000 ล้านบาท
ความก้าวหน้า ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน กสม.
เรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน 2.8200 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดที่ 1
เว็ บ ไซต์ ส านั ก งาน กสม. เป็ น ช่ อ งทางการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึง
การให้บริการประชาชน โดยการเปิดให้มีช่องทางการรับและติดตามเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสิทธิที่มีความสาคัญและเป็นที่สนใจ
ในวงกว้าง ซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชนได้ตลอดเวลา สานักงาน กสม. จึงเร่งพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานฯ
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถเข้าถึงง่าย เพื่อรองรับจานวนกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และรองรับ
กฎหมายใหม่ที่ออกมา เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มความสัมพันธ์ร ะหว่า งประเทศ สานักงาน กสม. ได้รับจัดสรร
งบลงทุ น เพื่ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ให้ กั บ การจั ด ตั้ ง ส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคใต้ ณ จั ง หวั ด สงขลา
เป็นสานักงานภูมิภาคแห่งแรก วงเงิน 1.8111 ล้านบาท
ผลส าเร็ จ ส านั ก งาน กสม. ได้ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งานครบถ้ ว นแล้ ว โดยมี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 1.8111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้มีการเปิดสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัด
สงขลา เพื่อให้บริการประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด
ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (ครุภัณฑ์
พัฒนาระบบ)
ความก้ า วหน้ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั ก งาน กสม. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ด้านครุภัณฑ์พัฒนาระบบ จานวน 8 ล้านบาท เพื่อดาเนิน “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชนรองกับการใช้งานดิจิทัล ” ซึ่งสอดคล้องกับ “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่
20 การบริ การประชาชนและประสิ ทธิภาพภาครัฐ ” ที่มีเป้าหมายในการพัฒ นาการให้บริการของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการบริการ
ประชาชนด้านสิ ทธิมนุ ษยชนที่ป รั บ เปลี่ ย นเป็นดิ จิทัล อาทิ การรับ และติดตามเรื่อ งร้ องเรียนการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ปัจจุบันสานักงาน กสม. ได้เริ่ม จัดทารายการบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อวิเคราะห์ และเตรี ย มความพร้ อมในการให้ บริ การข้ อมูล สิ ทธิม นุษ ยชนในอนาคต ทั้งนี้ จะได้นามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีชุดข้อมูล และรายละเอียดข้อมูล คาอธิบายข้อมูล และ
โครงสร้ างข้อมูล ที่มีรู ปแบบมาตรฐานในการวิเคราะห์ ข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงใช้ในการประกอบ
การตั ด สิ น ใจ (Data Driven Decision) ของ กสม. และผู้ บ ริ ห ารส านั ก งาน กสม. ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการทางานในรูปแบบดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
การใช้งานของประชาชน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการติดตามแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้ง ความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนกันยายน
2565 นี้
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2.2 ข้อ 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
(แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.2.1 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ล้านบาท 3.7282 3.7282 3.7282

-

-

-

- 3.7282

-

-

ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

ล้านบาท 3.7282

-

-

-

- 3.7282

-

-

3.7282

3.7282
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2.2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งหมด
แผนงานพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมและคุ้มครอง
เชิงพื้นที่
กิจกรรม : การจัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิงพื้นที่
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
รองรับการใช้งานดิจิทัล
กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ล้านบาท 16.5881 15.0911 16.5881
ล้านบาท 6.7770 5.2800 6.7770
ล้านบาท 6.7770 5.2800 6.7770

-

- 0.3251
-

- 14.7660
- 5.2800
- 5.2800

-

-

ล้านบาท 6.7770

6.7770

-

-

-

- 5.2800

-

-

ล้านบาท 9.8111 9.8111 9.8111
ล้านบาท 1.8111 1.8111 1.8111

-

- 0.3251
- 0.3251

- 9.4860
- 1.4860

-

-

ล้านบาท 1.8111

1.8111

-

-

0.3251

- 1.4860

-

-

ล้านบาท 8.0000 8.0000 8.0000

-

-

-

- 8.0000

-

-

ล้านบาท 8.0000

-

-

-

- 8.0000

-

-

5.2800

1.8111

8.0000

8.0000
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สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สรุปภาพรวมการนาเสนอแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
3.1 สรุปภาพรวมตามแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รายการ

รวมทั้งสิ้น
(1) รวมครุภัณฑ์
ปีเดียว
- ในมาตรฐาน
- นอกมาตรฐาน
ผูกพัน
1. แผนงานพื้นฐาน
(1) ครุภัณฑ์
ปีเดียว
- ในมาตรฐาน
- นอกมาตรฐาน
ผูกพัน
2. แผนงานยุทธศาสตร์
(1) ครุภัณฑ์
ปีเดียว
- ในมาตรฐาน
- นอกมาตรฐาน
ผูกพัน

งบประมาณปี 2566

ปรับลด
หน่วยงานเสนอ
รายการ งบประมาณ

คณะอนุกรรมาธิการ
รายการ งบประมาณ

รวมปรับลดทัง้ สิน้
รายการ งบประมาณ

รายการ

งบประมาณ

24
24

8.7466
8.7466

-

-

-

-

-

24
24
2
2
2
2
22
22

8.7466
8.7466
3.5948
3.5948
3.5948
3.5948
5.1518
5.1518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22
22
-

5.1518
5.1518
-

-

-

รายการ

งบประมาณ

-

24
24

8.7466
8.7466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24
24
2
2
2
2
22

-

-

-

-

8.7466
8.7466
3.5948
3.5948
3.5948
3.5948
5.1518
5.1518

-

-

หมายเหตุ
1. ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ได้มาซึ่งค่าทีด่ ินก็ให้รวมไว้ใน ค่าทีด่ ิน
3. ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ได้มาซึ่งค่าก่อสร้างก็ให้รวมไว้ใน ค่าสิ่งก่อสร้าง
4. ครุภัณฑ์ในมาตรฐาน หมายถึง ราคาต่อหน่วยตามบัญชีและเกณฑ์ ดังนี้
4.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4.2 บัญชีนวัตกรรมไทย
4.3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
5. ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน หมายถึง รายการทีม่ ีราคาต่อหน่วยนอกเหนือนอกเหนือจาก ข้อ 4
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คงเหลือ

-

-

22
22
22
-

5.1518
5.1518
-

3. สรุปภาพรวมการนาเสนอ
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

3.2 รายการตัง้ ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปประเภทรายการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่แยกพืน้ ที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ประเภทรายการ
รวมทัง้ สิ้น
ก. รวมแผนงานพื้นฐาน
1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ลบ.
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยมากกว่า 1 ลบ.
ข. รวมแผนงานยุทธศาสตร์

ราคา
งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน ต่อหน่วย
ทัง้ สิ้น
(ถ้ามี)
8.7466
รายการ/ 24
ระบบ

รายการ
รายการ

ผูกพัน
ปีต่อไป

ปี 2566
8.7466

-

2
2

-

3.5948
3.5948

3.5948
3.5948

-

รายการ 2
รายการ 2
รายการ 2
รายการ/ 22
ระบบ

-

3.5948
3.5948
3.5948
5.1518

3.5948
3.5948
3.5948
5.1518

-

-

2.5492

2.5492

-

-

2.5492
2.5492
0.9969
0.0459
1.4579
0.0485

2.5492
2.5492
0.9969
0.0459
1.4579
0.0485

-

1. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพันธ์
รายการ/ 21
ระหว่างประเทศ
ระบบ
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รายการ 21
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ลบ.
รายการ 21
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ 4
1.1.1.2 ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา
รายการ 2
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ส่านักงาน
รายการ 13
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ 2
1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยมากกว่า 1 ลบ.
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการ รายการ 1
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
2.1 ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ลบ.
2.2. ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีวงเงินต่อหน่วยมากกว่า 1 ลบ.
รายการ 1
2.2.1 โครงการจัดท่าสถาปัตยกรรมองค์กรของ
รายการ 1
ส่านักงาน กสม. (Enterprise Architecture
of NHRC)

-

2.6026

2.6026

2.6026
2.6026

2.6026
2.6026

หมายเหตุ 1. ให้ระบุชื่อแผนงานพืน้ ฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ให้แสดงประเภทครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ต้องแสดงรายการย่อยของประเภทครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
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-

4. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียด

4.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( มิติค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ )
1. รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว
(2) วงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป

(1) วงเงินต่อหน่วยตากว่า 1 ล้านบาท
กระทรวง/หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

(1.1) แผนงานพื้นฐาน
รายการ
2

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

(1.2) แผนงาน
ยุทธศาสตร์

งปม.
รายการ
3.5948
22

(2.1) แผนงาน
พื้นฐาน

รวม

งปม.
รายการ
5.1518
24

(2.2) แผนงาน
ยุทธศาสตร์

รวมครุภัณฑ์ปี
เดียว (1+2)

รวม

งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.
8.7466

2

3.5948

22

5.1518

24

8.7466

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3.5948

-

5.1518

24

8.7466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

2. รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน
(3) รายการใหม่ปี 2565
กระทรวง/หน่วยงาน

(1) สัญญา
งปม.

(3.1) แผนงานพื้นฐาน
รายการ
-

รวม

-

งปม.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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งปม.

(3.2) แผนงาน
ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น ( ปี
เดียว + ผูกพัน)

รายการ
-

รวมทั้งสิ้น
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รายการ
-

(2) มาตรา 41

รวมครุภัณฑ์
ผูกพัน (1+2+3)

-

รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.
-

4.1.1 รายการค่าครุภณ
ั ฑ์ปีเดียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณ
เป้าหมาย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ

รายการ/
ระบบ

-

24

-

ในมาตรฐาน
คาขอ
เสนอตั้ง
13.9672
8.7466

รายการ
รายการ
รายการ

-

23
2
2

-

10.4672
7.1818
7.1818

6.1440
3.5948
3.5948

รายการ

-

2

-

7.1818

3.5948

รายการ

-

2

-

7.1818

3.5948

ชุด

-

91

-

7.1818

3.5948

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566
รวมทั้งสิ้น
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.1 แผนงานพื้นฐาน
1. แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
1. ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. งบรายจ่าย: เงินอุดหนุน
ประเภทรายการ
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี
2565

ปี 2566

-9-

นอกมาตรฐาน
คาขอ เสนอตั้ง
-

เพิ่ม/ลด
จากปี 2565
จานวน ร้อยละ
-

100

-

-

-

100
100

-

-

-

100

คาชี้แจง

- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุดและเสื่อมสภาพ
และมีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี (พ.ศ.2557)
รวมทั้งสิ้น 3,594,800 บาท ประกอบด้วย
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 62 ชุด ชุดละ 40,300 บาท
รวม 2,498,600 บาท
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 29 ชุด ชุดละ 37,800 บาท
รวม 1,096,200 บาท
- ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

งบประมาณ
เป้าหมาย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์
1. แผนงานยุทธศาสตร์: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
1. ผลผลิต/โครงการ: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. งบรายจ่าย: เงินอุดหนุน
ประเภทรายการ
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี
2565

รายการ

-

21

-

ชุด

-

21

-

ปี 2566
ในมาตรฐาน
คาขอ
เสนอตั้ง
3.2854
2.5492

1.2153
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0.9969

นอกมาตรฐาน
คาขอ เสนอตั้ง
-

-

-

เพิ่ม/ลด
จากปี 2565
จานวน ร้อยละ
-

100

-

100

คาชี้แจง

- เพื่อใช้ในการดาเนินงานของสานักงาน กสม. พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค) พร้อมชุดโปรแกรม ชุดละ 37,800 บาท
จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 75,600 บาท
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรม
รวมทั้งสิ้น ชุดละ 37,800 บาท จานวน 21 ชุด
รวมเป็นเงิน 793,800 บาท
3. เครือ่ งพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ หรือ LED สี
เครือ่ งละ 15,000 บาท จานวน 5 เครือ่ ง รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
4. เครือ่ งสารองไฟฟ้า เครือ่ งละ 2,500 บาท
จานวน 21 เครือ่ ง รวมเป็นเงิน 52,500 บาท
- ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

งบประมาณ
เป้าหมาย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566

ปี
2565

(2) ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา

เครือ่ ง

-

2

-

(3) ครุภัณฑ์สานักงาน

รายการ

-

13

-

ปี 2566
ในมาตรฐาน
คาขอ
เสนอตั้ง
0.0928
0.0459

1.9288
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1.4579

นอกมาตรฐาน
คาขอ เสนอตั้ง
-

-

-

เพิ่ม/ลด
จากปี 2565
จานวน ร้อยละ

คาชี้แจง

-

100

- เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและเผยแพร่
สิทธิมนุษยชนของสานักงาน กสม. พื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
1. เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens
ชุดละ 26,900 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
2. โทรทัศน์ LED Smart TV
3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
เครือ่ งละ 19,000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
- ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

-

100

- เพื่อใช้สาหรับครุภัณฑ์ในการดาเนินงานของ
สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สานักงาน 13 รายการ ดังนี้
1. เครือ่ งถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดา
เครือ่ งละ 120,000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มแบบมือโยก เครือ่ งละ
19,300 บาท จานวน 1 ชุด
3. เครือ่ งเย็บกระดาษ เครือ่ งละ 9,300 บาท
จานวน 1 เครือ่ ง
4. เครือ่ งปรับอากาศ แบบแขวน 50,000 BTU
เครือ่ งละ 56,000 บาท จานวน 5 เครือ่ ง รวมเป็นเงิน 280,000 บาท
5. โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ (23,300x1ชุด, 18,800x3ชุด,
11,200x17ชุด) รวมจานวน 21 ชุด เป็นเงิน 270,100 บาท
6. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ชุดละ 23,400 บาท
จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 46,800 บาท

งบประมาณ
เป้าหมาย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566

ปี
2565

ปี 2566
ในมาตรฐาน
คาขอ
เสนอตั้ง

นอกมาตรฐาน
คาขอ เสนอตั้ง

เพิ่ม/ลด
จากปี 2565
จานวน ร้อยละ

คาชี้แจง

7. เคาน์เตอร์ต้อนรับ (รับ-ส่งหนังสือ)
ชุดละ 35,500 บาท จานวน 1 ชุด
8. ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด ชุดละ 7,935 บาท
จานวน 20 ชุด รวมเป็นเงิน 158,700 บาท
9. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด ชุดละ 7,935 บาท
จานวน 20 ชุด รวมเป็นเงิน 158,700 บาท
10. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง
ชุดละ 93,500 บาท จานวน 1 ชุด
11. เครือ่ งโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ เครือ่ งละ 2,338 บาท จานวน 21
เครือ่ ง รวมเป็นเงิน 49,100 บาท
12. เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบตัดตรง (20 แผ่น)
เครือ่ งละ 30,000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
13. ป้ายชนิดต่าง ๆ (ป้ายสานักงาน/ป้ายบอกทาง/ป้ายภายใน
สานักงาน) 186,900 บาท
- ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ

-

2

-

0.0485
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0.0485

-

-

-

100

- เพื่อใช้สาหรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ในการดาเนินงานของสานักงาน กสม.
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
1. เครือ่ งทาน้าร้อน-น้าเย็น
เครือ่ งละ 15,000 บาท จานวน 2 เครือ่ ง
รวม 30,000 บาท
2. ตู้เย็น ขนาด 13 คิว
เครือ่ งละ 18,500 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
- ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

งบประมาณ
เป้าหมาย
แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ
หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.1 แผนงานพื้นฐาน
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์
1. แผนงานยุทธศาสตร์: พัฒนาบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิ
ทธิภตาพภาครั
ฐ างที่ปรึกษาจัดทาสถาปัตยกรรม
1. ผลผลิ
: โครงการจ้
องค์กรของสานั1.กงบรายจ่
งาน กสม.าย: เงินอุดหนุน
ประเภทรายการ
(1) จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
สานักงาน กสม. (Enterprise Architecture: EA)

ปี
2565

ปี 2566
ในมาตรฐาน
คาขอ
เสนอตั้ง
3.5000
2.6026

นอกมาตรฐาน
คาขอ เสนอตั้ง
-

ระบบ

1

-

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

1
1
1
1

-

3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

2.6026
2.6026
2.6026
2.6026

-

1

-

3.5000

2.6026

-

รายการ

-

-

100

-

-

100
100
100
100

-

-

100

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภณ
ั ฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)
2. รายการครุภณ
ั ฑ์ปเี ดียว (แยกเป็นรายการทีม่ ีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพืน้ ฐาน/ยุทธศาสตร์
3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กับปี 2566 กรณีเป็นรายการทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณทัง้ ปี 2565 และปี 2566
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เพิ่ม/ลด
จากปี 2565
จานวน ร้อยละ

คาชี้แจง

- เพื่อจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture: EA) หรือพิมพ์เขียว (blueprint)
ที่ออกแบบแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กร
ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน/แผนธุรกิจ
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี และระบบความปลอดภัย ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กสม. ที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาฯ
- เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ของสานักงบประมาณ

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
…………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (สำนักงำน กสม.) ได้ใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีอำยุ
กำรใช้งำนประมำณ 7-8 ปี) ซึ่งสมรรถนะกำรใช้งำนไม่สำมำรถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบงำนใหม่ ทำให้
ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น สำนักงำน กสม. จึงจำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ ก ที่มีคุณภำพเหมำะสมกับ กำรใช้ง ำนและสำมำรถรองรับ กับเทคโนโลยี ซอฟแวร์ ที่เปลี่ ยนแปลงรวมทั้ ง
ระบบงำนใหม่ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน กสม. ให้มีป ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
เพียงพอต่อควำมต้องกำร อีกทั้งยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สภำพชำรุดต้อง
ซ่อมแซมบำรุงรักษำและหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ภำครัฐในกำรพัฒ นำบริ กำรดิจิ ทัลสำธำรณะเป็นไปด้ว ยควำมสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อกำรให้บริกำรและ
กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี
2.2 เพื่อจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ
งำนประมวลผลที่มีสมรรถนะเหมำะสม สำมำรถตอบสนองกับเทคโนโลยีและระบบงำนใหม่ของสำนักงำน กสม.
3. เป้าหมาย : จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
3.1 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนปี พ.ศ. 2557 จานวน 62 เครื่อง
3.2 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทดแทนปี พ.ศ. 2557 จานวน 29 เครื่อง
4. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Output) สิ่งที่ได้จากโครงการ
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริ มาณ: สำนักงำน กสม. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน กสม.
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สำนักงำน กสม. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับเทคโนโลยี
และระบบงำนใหม่ของสำนักงำน กสม.
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทำร่ำงขอบเขตของโครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ คอมพิว เตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำน กสม. (Terms of Reference : TOR)
5.2 เสนอโครงกำรต่อผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติโครงกำร
5.3 ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุและทำสัญญำจ้ำง
5.4 คู่สัญญำส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.5 คณะกรรมกำรตรวจรับดำเนินกำรตรวจรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตำมระเบียบวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรำยงำน
แจ้งผู้บริหำร
6. ระยะเวลาดาเนินการ : 60 วัน
7. สถานที่ดาเนินการ : สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
8. งบประมาณ : 3,594,800 บาท (สำมล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นสี่พันแปดร้อยบำทถ้วน) ดังนี้
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 62 ชุด ชุดละ 40,300 บำท
รวม 2,498,600 บำท
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องละ 22,000 บำท
- ชุดโปรแกรมปฏิบัติกำร 3,800 บำท
- ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน 12,000 บำท
- เครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA 2,500 บำท
8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จำนวน 29 ชุด ชุดละ 37,800 บำท
รวม 1,096,200 บำท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนประมวลผล เครื่องละ 22,000 บำท
- ชุดโปรแกรมปฏิบัติกำร 3,800 บำท
- ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน 12,000 บำท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 7-8 ปี
9.2 เพื่อจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิ วเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งำนประมวลผลที่มีสมรรถนะเหมำะสม สำมำรถตอบสนองกับเทคโนโลยีและระบบงำนใหม่ของสำนักงำน กสม.

....................................
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2. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(Enterprise Architecture of NHRC)

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Enterprise Architecture of NHRC)
..........................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (สำนักงำน กสม.) ได้มีกำรนำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร โดยได้พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนตำม
ภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมระบบงำนสำรสนเทศเหล่ำ นี้ยัง พัฒนำเป็นเรื่อง ๆ แยกส่วนตำมประเด็น
ที่ต้องกำรจะพัฒ นำ เช่น ระบบกำรรั บ เรื่ องร้องเรียน ระบบกำรบริห ำรแผนงำนและงบประมำณ ยังไม่ ไ ด้
ออกแบบกำรพัฒนำทั้งองค์กร ดังนั้น เพื่อให้ระบบงำนสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน และด้ำนกำรบริหำรงำน
ของสำนักงำนมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดทำโครงกำรเพื่อออกแบบและจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA) หรือพิมพ์เขียว (blueprint) ที่ออกแบบแนวคิดในกำรขับเคลื่อนองค์กรในมิติ
ต่ำง ๆ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน/แผนธุรกิจ ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี และระบบ
ควำมปลอดภัย ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
กสม. ที่มุ่งพัฒนำองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิ ทัล อย่ ำงยั่ งยื น เพื่อยกระดับ คุณภำพชีวิตของประชำชน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวที
ประชำคมโลก โดยพิมพ์เขียวนี้จะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนและบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน เกิดกำรประสำนควำมร่ว มมื อ ของทุก หน่ว ยงำน
ในองค์กร ไม่ใช่เฉพำะจำกหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น
กำรนำหลักกำรของสถำปัตยกรรมองค์กรมำประยุกต์ใช้จะช่วยทำให้มีกำรกำหนดทิศทำงและนโยบำย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กรได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรกำหนด
แผนงำนและกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบงำน สถำปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย สถำปัตยกรรมกระบวนกำร
ทำงธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สถำปั ต ยกรรมข้ อ มู ล (Data Architecture) สถำปั ต ยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และ
สถำปัตยกรรมควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture) ดังนั้น สถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำน กสม.
จะส่ งผลให้ ส ำนั กงำนพัฒ นำระบบงำนทุกด้ำน โดยเฉพำะงำนที่ต้องให้ บริกำรกับประชำชนไปสู่กำรทำงำน
ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ลดควำมซ้ำซ้อน อย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำน กสม. ให้ครอบคลุมสถำนะปัจจุบันสถำปัตยกรรม
องค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้ำน ประกอบด้วย สถำปัตยกรรมกระบวนกำร
ทำงธุรกิจ (Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สถำปั ต ยกรรมข้ อ มู ล (Data Architecture) สถำปั ต ยกรรมเทคโนโลยี ( Technology Architecture)
และสถำปัตยกรรมควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
2.2 เพื่อกำหนดกรอบของสถำนะอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise
Architecture) ทั้ง 5 ด้ำน โดยนำมำปรับปรุงประสิทธิภำพและให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำน กสม.
2.3 เพื่อวิเครำะห์ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนะปัจจุบันและอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
(Gap Analysis)
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2.4 เพื่ อ ก ำหนดแผนกำรด ำเนิ น งำน (Roadmap) ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรบรรลุ ถึ ง สถำนะอนำคตของ
สถำปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
2.5 เพื่ อ จั ด ท ำข้ อ เสนอเชิ ง นโยบำย ในกำรส่ ง เสริ ม และสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ เพื่ อ ผลั ก ดั น
กรอบสถำปัตยกรรมองค์กรไปสู่กำรขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำน กสม.
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบูรณำกำรนำไปสู่กำรสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แบบบูรณำกำรทั้งในหน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน
2) มีข้อเสนอเชิงนโยบำย แนวทำงกำรกำกับดูแล กำรส่งเสริมและผลั กดัน สถำปัตยกรรมองค์ กร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (EA Governance)
ผลผลิต (Output)
1) แบบพิมพ์เขียวสถำปัตยกรรมองค์กรและ
แนวทำงกำรกำกับดูแลสถำปัตยกรรมองค์กร
ประกอบด้วยสถำปัตยกรรมกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรม
โปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สถำปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
สถำปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology
Architecture) และสถำปัตยกรรมควำมมั่นคง
ปลอดภัย (Security Architecture)
2) แผนกำรดำเนินงำน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อกำร
บรรลุถึงสถำนะอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
(Future State of Enterprise Architecture)
3) ข้อเสนอเชิงนโยบำย แนวทำงกำรกำกับดูแล
กำรส่งเสริมและผลักดันสถำปัตยกรรมองค์กรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(EA Governance)

ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
1) แบบพิมพ์เขียวสถำปัตยกรรมองค์กรและ
แนวทำงกำรกำกับ ดูแล จำนวน 1 ฉบับ
2) แผนกำรดำเนินงำน (Roadmap) จำนวน 1 ฉบับ
3) ข้อเสนอเชิงนโยบำย (EA Governance)
จำนวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1) โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบูรณำกำร
และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยมำตรฐำนเดียวกันทั้งใน
หน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน
2) ทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ลดควำมซ้ำซ้อน
และองค์กรสำมำรถปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงได้
ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลา:
สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:
สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สำมำรถนำสถำปัตยกรรมองค์กรมำเป็นแนวทำงบูรณำกำรระบบทุกภำคส่วนขององค์กร
ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกำรทำงำนของสำนักงำน กสม. ได้ดียิ่งขึ้นในอนำคต
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สำนักงำน กสม. มีแผนกลยุทธ์กำรปรับเปลีย่ น
สถำปัตยกรรมองค์กรปัจจุบนั สูส่ ถำปัตยกรรม
องค์กรในอนำคต

ตัวชี้วัด
โครงกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยน
สถำปัตยกรรมองค์กรได้รับกำรนำเสนอ
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรไม่น้อยว่ำ 80%
โครงกำรแผนใต้แผนกลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยน
ที่ได้รับกำรดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรนี้สำเร็จตำม
ตัวชี้วัดโครงกำรและผ่ำนกำรตรวจประเมินส่งมอบ
ผู้บริหำรของสำนักงำน กสม. มีควำมเข้ำใจ
แผนกลยุทธ์เพื่อประกอบกำรจัดทำโครงกำร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่ำ 80%
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน กสม. ที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ไม่น้อยกว่ำ 80%

1)
2)

2) เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน กสม. มีองค์ควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในสถำปัตยกรรมองค์กร (enterprise
architecture)

1)
2)

5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
1) แบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แนวทางการกากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
ประกอบด้วย สถำปัตยกรรมกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Architecture) มุมมองสถำปัตยกรรม
โปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สถำปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
สถำปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology
Architecture) และสถำปัตยกรรมควำมมั่นคง
ปลอดภัย (Security Architecture)
2) แผนการดาเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อ
กำรบรรลุถึงสถำนะอนำคตของสถำปัตยกรรมองค์กร
(Future State of Enterprise Architecture)
3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการกากับดูแล
กำรส่งเสริมและผลักดันสถำปัตยกรรมองค์กรของ
สำนักงำน กสม. (EA Governance)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
1) แบบพิมพ์เขียวสถำปัตยกรรมองค์กรและ
แนวทำงกำรกำกับดูแลสถำปัตยกรรมองค์กร
จำนวน 1 ฉบับ
2) แผนกำรดำเนินงำน (Roadmap)
จำนวน 1 ฉบับ
3) ข้อเสนอเชิงนโยบำย (EA Governance)
จำนวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1) โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำร
บูรณำกำรนำไปสู่กำรสร้ำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบบูรณำกำรทั้งในหน่วยงำน
และระหว่ำงหน่วยงำน
2) ทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนด้ำน ICT
ของสำนักงำน ลดควำมซ้ำซ้อน
ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลา:
สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:
สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ผู้ บ ริ ห ำร และบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน กสม. มี ก รอบแนวทำงในกำรปรั บ เปลี่ ย นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรที่มีควำมสอดคล้องกันทั้งองค์กร
7. พื้นที่การดาเนินการ
สำนักงำน กสม. หรือสถำนที่เอกชน
8. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ จำนวน 2,602,600 บำท (สองล้ำนหกแสนสองพันหกร้อยบำทถ้วน)
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2565 - กันยำยน 2566
กิจกรรม
โครงการจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กร
ของสานักงาน กสม.
(Enterprise Architecture
of NHRC)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ขั้นต้น (Initial)
1.1 การศึกษา:
รับนโยบำยจำกผูบ้ ริหำร
อบรมและศึกษำกรอบ
สถำปัตยกรรมองค์กร
ระดับสำกล ศึกษำตัวอย่ำง
สถำปัตยกรรมองค์กำรจำก
องค์กรอื่น ๆ พัฒนำกรอบ
สถำปัตยกรรมองค์กร
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร
1.2 การระบุ
(Identify): กำหนดควำม
ต้องกำรและขอบเขตของ
กำรจัดทำสถำปัตยกรรม
องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholders) หลักกำร
สถำปัตยกรรม (Architecture
Principle) ซึ่งจะให้โครงร่ำง
ของสถำปัตยกรรมองค์กร
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กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในอนำคต (Future State
Outline) และตัวชี้วัด
ผลสำเร็จขององค์กร (Key
Performance Indicator)
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
2.1 สถาปัตยกรรมปัจุบัน
(Current Architecture):
สำรวจและวิเครำะห์
สถำนะปัจจุบันของ
สถำปัตยกรรม (Current
State of Enterprise
Architecture) ซึ่งครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้
1) สถำปัตยกรรม
กระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Architecture) )
2) มุมมอง
สถำปัตยกรรมโปรแกรม
ประยุกต์ (Application
Architecture)
3) สถำปัตยกรรม
ข้อมูล (Data Architecture)
4) สถำปัตยกรรม
เทคโนโลยี (Technology
Architecture)
5) สถำปัตยกรรม
ควำมมั่นคงปลอดภัย
(Security Architecture)
รวมทั้งสำรวจประเด็น
ปัญหำ ให้ข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งควำมต้องกำร
ในอนำคต
2.2 สถาปัตยกรรม
อนาคต (Future
Architecture): ออกแบบ
และแสดงให้เห็นถึงสถำนะ
อนำคตของสถำปัตยกรรม
องค์กร (Future State of
Enterprise Architecture)
ทั้ง 5 ด้ำน และวิเครำะห์

- 20 -

กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควำมแตกต่ำงของทั้งสอง
สถำนะ (Gap Analysis)
2.3 แผนการ
ดาเนินงาน (Roadmap):
กำหนดแผนกำรดำเนินงำน
เพื่อใช้สำหรับปรับเปลี่ยน
สถำปัตยกรรมองค์กร
จำกปัจจุบันไปยังอนำคต
ตำมที่ได้ออกแบบไว้
3) กระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition)
3.1 ศึกษาแผนการ
ดาเนินงาน (Roadmap):
เพื่อกำรกำหนดกลยุทธ์
กำรขับเคลื่อนกำร
เปลี่ยนแปลง (transition)
ในแต่ละด้ำนทัง้ 5 ด้ำน
ตำมผลกำรวิเครำะห์
ควำมแตกต่ำง (Gap
Analysis)
3.2 จัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ
ที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์การ
ปรับเปลี่ยน (Transition):
โดยพิจำรณำจำกผลกระทบ
และควำมเร่งด่วน รวมถึง
ผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้สว่ น
เสียติดตำมและควบคุม
กระบวนกำรเปลีย่ นแปลง
(Transition Process)
ของแต่ละด้ำนอย่ำงรัดกุม
เพื่อลดผลกระทบทีไ่ ม่พึง
ประสงค์ (เฉพำะโครงกำร
ที่สำมำรถดำเนินกำรได้เลย
และอยู่ภำยใต้ข้อเสนอ
โครงกำรนี้)
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กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 กระบวนการการวัดผล
ประสิทธิภาพ
(Measurement):
4.1 กาหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของแต่ละ
ด้านของสถำปัตยกรรม
องค์กรเพื่อกำรวัดประเมิน
กำรผลกระทบจำกกำร
ปรับเปลี่ยน
4.2 ประเมินระดับวุฒิ
ภาวะของสถำปัตยกรรม
องค์กรในปัจจุบัน
4.3 กาหนดเป้าหมาย
ระดับวุฒิภาวะที่คำดหวัง
จำกกำรทำกำรปรับเปลี่ยน
สถำปัตยกรรมในปัจจุบนั
ไปสูส่ ถำปัตยกรรม
ในอนำคต (Future
Architecture)
4.4 ติดตามและวัดผล
การประเมินระดับวุฒิภาวะ
ของสถำปัตยกรรมระหว่ำง
กระบวนกำรเปลีย่ นแปลง
โดยจำแนกเป็นระดับ
(Capacity Maturity
Model) ดังนี้
Level 1: Initial
Level 2: Repeatable
Level 3: Defined
Level 4: Managed
Level 5: Optimized
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10. ตารางบุคลากรในการดาเนินโครงการการจ้างที่ปรึกษา
ลาดับที่

ตาแหน่งบุคลากร

จานวน
(คน)
1

ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า (ปี)
5 – 10 ปี

1

ผู้จัดกำรโครงกำร (Project
Manager)

2

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์และ
ออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กร

1

5 – 10 ปี

3

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร

1

5 – 10 ปี

4

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบเครือข่ำยและ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล

1

5 – 10 ปี

5

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์และ
ออกแบบระบบสำรสนเทศ

1

5 – 10 ปี

6

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบระบบ
และฐำนข้อมูล

1

5 – 10 ปี

7

เลขำนุกำรโครงกำร (Project
Coordinator)

1

3 ปี
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วุฒิการศึกษา
(ขั้นต่า)
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ไม่จำกัดสำขำ

11. ตารางค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรการจ้างที่ปรึกษา
ลาดับที่

ตาแหน่งบุคลากร

1
2

ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager)
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์และออกแบบสถำปัตยกรรม
องค์กร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ยและควำมปลอดภั ย
ของข้อมูล
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
สำรสนเทศ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบระบบและฐำนข้อมูล
เลขำนุกำรโครงกำร (Project Coordinator)
จานวนเงินรวม

3
4
5
6
7

จานวน
(คน)

อัตรา
(บาท)

ระยะเวลา
(เดือน)

จานวนเงิน
(บาท)

1
1

70,000
60,000

12
8

840,000.00
480,000.00

1

50,000

5

250,000.00

1

50,000

5

250,000.00

1

50,000

5

250,000.00

1
1

50,000
23,550

5
12

250,000.00
282,600.00
2,602,600

ข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน
สานัก/หน่วย สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
1. นำงสุพรรณี ชำติสุข โทรศัพท์ 13897 E-mail address: Snee.ku009@gmail.com
2. นำยวณัท รุจนันตกุล โทรศัพท์ 13884 E-mail address: wanutr@gmail.com
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3. โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน กสม. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อให้มี
หน่วยงานและกลไกการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปารีส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นส่วนราชการภายในของสานักงาน กสม. ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับสานัก มีพื้นที่รับผิดชอบ ขอบเขต
หน้าที่และเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
1) พื้นที่รับผิดชอบในเขตจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสิ นธุ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
2) ขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ กาหนดหน้าที่และอานาจส่วนราชการของสานักงาน กสม.
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2) ภารกิจ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) ภารกิจด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ 1 ภารกิจสนับสนุน คือ
ภารกิจด้านการบริหาร
3) เป้าหมายการดาเนินงานของสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างทั่วถึง
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
(2) เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้รับการดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ล่าช้า
(3) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึง
(4) เพื่อให้การเฝ้าระวัง การประเมิน การชี้แจง การให้ความเห็น และการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เพื่อให้สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2.3 เพื่อให้การจัดตั้ง สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติ
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ กสม.
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) บุ คลากรของส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้ น 21 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ จานวน 18 คนและพนักงานราชการ จานวน 3 คน
2) อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภคโสตทัศนูปกรณ์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ฯลฯ ที่จ าเป็ นต้องใช้ภ ายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) มิติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กสม. สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อคุ้มครองและแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงลึก
ได้มากยิ่งขึ้น
2) มิติการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กสม. มีช่องทางในการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผล
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจถึง
หลักการสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถร่วมสนับสนุนการทางานของ กสม. เพื่อสร้างสังคมของการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้กับสาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
3) มิติการบริหารราชการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม สิทธิ มนุษยชน และการเฝ้ าระวังสถานการณ์การละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนในพื้นที่ ลดปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกและสภาพปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงการทางานของ กสม. ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 สานักงาน กสม. มีความพร้อมในการจัดตั้งสานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 สานักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดาเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4.3 ส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สามารถตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตาม
ยุทธศาสตร์ กสม. เชิงพื้นที่ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
5. ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 สานักงาน กสม. สามารถบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.2 สานักงาน กสม. สามารถเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภคโสตทัศนูปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ และที่จาเป็นต้องใช้ภายในสานักงาน
กสม. ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ ต้ อง
ดาเนินการ
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ
อุดรธานี และอุบลราชธานี
7. พื้นที่การดาเนินการ
ณ อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน กสม. พื้ น ที่ ภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 20 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ประกอบด้ วย กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่ น ชั ยภู มิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ ช่วงที่ 1 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ระยะเวลา 2 เดือน
ระยะที่ 2 ระยะเตรียมการ ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 ระยะเวลา 1 เดือน
ระยะที่ 3 ดาเนินการจัดโครงการช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 ระยะ เวลา 11 เดือน
9. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2566
2566

2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1. การสารวจความต้องการ
ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่จาเป็น
ต้องใช้
2. การเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภค
โสตทัศนูปกรณ์
ระบบสารสนเทศ
และระบบรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ
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ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

2566
มิ.ย
.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2566
2566

2565
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

2566
มิ.ย
.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3. การเดินทางไปดูสถานที่
และการเดินทางไปร่วมพิธี
เปิดสานักงาน กสม. พื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. การดาเนินการด้าน
สาธารณูปโภค
6. ประกาศสถานที่ตั้ง
สานักงาน กสม. พืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติงาน
7. การสรรหาและแต่งตั้ง
บุคลากร
8. ประเมินผลโครงการและ
สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการฯ

10. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด 5,550,200 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
10.1 งบดาเนินงาน จานวน 3,001,000 บาท
10.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,591,000 บาท
10.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 410,000 บาท
10.2 งบลงทุน จานวน 2,549,200 บาท
10.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 996,900 บาท มีรายการ ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) พร้อมชุดโปรแกรม ชุดละ 37,800 บาท
จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 75,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรม ชุดละ 37,800 บาท จานวน 21 ชุด
รวมเป็นเงิน 793,800 บาท
(3) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ หรือ LED สี เครื่องละ 15,000 บาท จานวน 5 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
(4) เครื่องสารองไฟฟ้า เครื่องละ 2,500 บาท จานวน 21 เครื่อง รวมเป็นเงิน 52,500 บาท
10.2.2 ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา รวมทั้งสิ้น 45,900 บาท มีรายการ ดังนี้
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(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชุดละ 26,900 บาท จานวน 1 เครื่อง
(2) โทรทัศน์ LED Smart TV เครื่องละ 19,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
10.2.3 ครุภัณฑ์สานักงาน รวมทั้งสิ้น 1,457,900 บาท มีรายการ ดังนี้
(1) เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดา ราคา 120,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
(2) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก ราคา 19,300 บาท จานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องละ 9,300 บาท จานวน 1 เครื่อง
(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 50,000 BTU เครื่องละ 56,000 บาท จานวน 5 เครื่อง
รวมเป็นเงิน 280,000 บาท
(5) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ (23,300x1ชุด, 18,800x3ชุด, 11,200x17ชุด) รวมจานวน 21 ชุด
รวมเป็นเงิน 270,100 บาท
(6) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ชุดละ 23,400 บาท จานวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 46,800 บาท
(7) เคาน์เตอร์ต้อนรับ (รับ-ส่งหนังสือ) ชุดละ 35,500 บาท จานวน 1 ชุด
(8) ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด ชุดละ 7,935 บาท จานวน 20 ชุด รวมเป็นเงิน 158,700 บาท
(9) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด ชุดละ 7,935 บาท จานวน 20 ชุด รวมเป็นเงิน 158,700 บาท
(10) ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ชุดละ 93,500 บาท จานวน 1 ชุด
(11) เครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องละ 2,338 บาท จานวน 21 เครื่อง รวมเป็นเงิน 49,100 บาท
(12) เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง (20 แผ่น) เครื่องละ 30,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
(13) ป้ายชนิดต่าง ๆ (ป้ายสานักงาน/ป้ายบอกทาง/ป้ายภายในสานักงาน) 186,900 บาท
10.2.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวมทั้งสิ้น 48,500 บาท มีรายการ ดังนี้
(1) เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น เครื่องละ 15,000 บาท จานวน 2 เครื่อง รวม 30,000 บาท
(2) ตู้เย็น ขนาด 13 คิว เครื่องละ 18,500 บาท จานวน 1 เครื่อง
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