ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมำสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2561)

คำอธิบำยตำรำง :
P




ระยะเวลาดาเนินโครงการเดิม
ระยะเวลาดาเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน
สถานะการดาเนินการโครงการ
โครงการที่สามารถเร่งรัดให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 3
โครงการดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบตั ิฯ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

2

สรุปผลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมจานวนทั้งสิ้น 41 โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
4 โครงกำร/กิจกรรม
คิดเป็น 10%

ดำเนินกำรแล้ว
0 โครงกำร/กิจกรรม
คิดเป็น 0%

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
37 โครงกำร/กิจกรรม
คิดเป็น 90%

ดำเนินกำรแล้ว

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จานวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จานวน 8 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จานวน 8 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จานวน 14 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จานวน 9 โครงการ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
668,400
4,685,100
5,151,820
10,860,200
5,294,600
26,660,120

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

เบิกจ่ำย
(บำท)
ผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ดาเนินการแล้ว
21,200.00
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1,246,360.00
ยังไม่ได้ดาเนินการ
224,823.19
รวม
6,615,000.00
377,230.00
8,484,613.19 คิดเป็นร้อยละ :
32

โครงกำร/กิจกรรม

ร้อยละ

0

0

37

90

4

10

41
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ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แยกตำมรำยยุทธศำสตร์

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
1

โครงการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ
- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

608,400

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

(สรป/กพม.)

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
2

โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

60,000

21,200

4

(สคส. - สรป.)

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(CERD) ของ กสม.

กลยุทธ์ที่ 1.2

P
ได้ดาเนินการปรับปรุงร่างรายงานคู่ขนาน CERD ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากการสัมมนา และอยูร่ ะหว่างเสนอร่างรายงานที่ปรับแล้ว ต่อที่ประชุม
กสม. ด้านบริหารเพือ่ ให้ความเห็นชอบ

- ไม่มีโครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงกำร

668,400

21,200
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ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
1

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

946,400

1

(งบบูรณาการ)

(สกค./กวส.)


อยูร่ ะหว่างกระบวนการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย

3

โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

736,500
(งบบูรณาการ)
1,800,000

สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

4

โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต
อย่างมีลาดับขั้นตอน

2

(สกค./กวส.)
2

(สคส./กตล.6)

100,000

และไร้รากเหง้าในประเทศไทย

5

731,500

1

(สคส./กตล.7)

343,800

2

(สกม./กสป.2)

P
ได้ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และได้ดาเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

P
ได้ดาเนินการจัดทากาหนดการและประสานวิทยากรแล้ว ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 61
อยูร่ ะหว่างจัดทาเอกสารประกอบการสัมมนาและจะเริ่มดาเนินการจัดสัมมนา
และสรุปผลการสัมมนาในเดือน ม.ค. - มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว และอยูร่ ะหว่างเสนออนุมัติโครงการ
ในเดือน ธ.ค. 61- ม.ค. 62 โดยจะดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในเดือน มี.ค. - พ.ค. 62

P
ได้ดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการเตรียมการสืบค้น
ข้อมูลจากพืน้ ที่ จากครอบครัวผู้ต้องหาโทษประหารชีวติ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62
และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการยุติโทษประหารชีวติ อย่างมีลาดับขั้นตอน
ในเดือน ส.ค. 62
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ลำดับ

6

โครงกำร

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ

งบประมำณ
(บำท)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
7

โครงการจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)
5
(สกม./ทุกกลุ่มงาน)

158,400

103,660

สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

3

(สรป./กพม.)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

P
มีรายงานการจัดทาความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย รายเดือน
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีรายงานการจัดทาความเห็น จานวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง

P
ได้ดาเนินการจัดการสัมมนาตามแผนการฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย. 61
โดยอยูร่ ะหว่างการจัดทารายงานสรุปผลการสัมมนาฯ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61

กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3
1

ไตรมำสที่ 3

ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สาคัญในการปฏิบัติงานประจาปี

โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy)
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : จำนวน 8 โครงกำร

600,000

411,200

3

(สคส./กตล.1)

4,685,100

P
ได้ดาเนินการจัดการประชุม/สัมมนา และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในเดือน พ.ย. 61
โดยอยูร่ ะหว่างจัดทารายงานสรุปผลการประชุม/การสัมมนา ในเดือน ธ.ค. 61
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน ม.ค. 62

1,246,360
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ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
1

โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น

337,820

204,133.19
3

1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
จัดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 61 (จานวน 2 วัน) ณ จังหวัดภูเก็ต/พังงา

(สสค./กพค.)

1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง

2

กระทรวงมหาดไทย สานักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท

(สสค./กพค.)

จัดในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 (จานวน 4 วัน)
1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง

2

จัดในเดือน ก.ค.- ส.ค. 62 (จานวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย
2

โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

(สสค./กพค.)

P
ดาเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61
อยูร่ ะหว่างจัดทารายงานสรุปการจัดกิจกรรม ในเดือน ม.ค. 62
และดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะผลักดันการดาเนินงานในระดับนโยบาย
ต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม. ในเดือน มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61
โดยจะดาเนินการจัดกิจกรรม ในเดือน มี.ค. 62


ได้ดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61
โดยจะดาเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค. 62

236,400

สถาบันการศึกษา
2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในสถาบันอุดมศึกษา

66,000

2

(สสค./กพค.)

P
ได้ดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. 61
โดยจะดาเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. 62
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ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

2.2 กิจกรรม การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ครั้งที่ 1

94,200

1
2

(สสค./กพค.)
ครั้งที่ 2

76,200

1

(สสค./กพค.)

3

โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจาปี พ.ศ. 2561

24,500

20,690

4

(สสค./กพค.)

(ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมือ่ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบรู พา ม.ธรรมศาสตร์)

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61
อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. ในเดือน ก.พ. 62
และจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 62

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61
อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. ในเดือน ก.พ. 62
และจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 62

P
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่าง
จัดทารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อเลขาธิการ กสม. ในเดือน ม.ค. 62

กลยุทธ์ที่ 3.2
1

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
1.1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก

1,975,500
2

(สสค./กพค.)

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61
อยูร่ ะหว่างจัดเตรียมการประชุมในเดือน ม.ค. 62
และจะจัดการประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในเดือน ก.พ. 62
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ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

(สสค./กพค.)

ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก


ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน ต.ค. 61
อยูร่ ะหว่างเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. ในเดือน ก.พ. 62
และจะดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในเดือน มี.ค. 62 ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 62

กลยุทธ์ที่ 3.3
1

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก

717,400

(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)
2

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1

(สรป./กรป.1)

P
ได้ดาเนินการประสานขอข้อมูลแล้ว โดยมีกาหนดการประชุม ในวันที่ 4-6 มี.ค. 62

731,900

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ

571,500

เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

(สรป./กรป.1)

กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง
2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

160,400

3

P
ได้ดาเนินการเสนอประเด็นอภิปรายในการประชุมให้เลขาธิการ กสม. พิจารณา
และดาเนินการเสนอขออนุมัติการเดินทางพร้อมค่าใช้จา่ ย รวมถึงดาเนินการด้านโลจิสติก
เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ จองตั๋วเดินทาง ฯลฯ แล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดย APF แจ้งกาหนด
การประชุมในวันที่ 28-30 ม.ค. 62 ณ กรุงโดอา รัฐกาตาร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9

ลำดับ

3

โครงกำร

โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมำณ
(บำท)
790,700

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

(สรป./กรป.2)

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)
3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจาปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน

330,500

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือนกันยายน 2562)
3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG)

(ยังไม่มีการประสานงาน
เกีย่ วกับการประชุม
ประจาปีของ SEANF
ครั้งที่ 16

291,400

ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

(ยังไม่ได้รับการประสานงาน
จากเจ้าภาพจัดการประชุม)

ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)
3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดาเนินการในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.)
ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จานวน 1 ครั้ง

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

168,800

1

P
ได้รับการประสานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เพือ่ เชิญเลขาธิการ
กสม. หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน (Dialogue and Experience
Sharing on Climate Change and Human Rights) ในวันที่ 19-20 พ.ย. 61
แต่ต่อมาผู้จดั การประชุมได้แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ลำดับ

4

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

337,600

(สรป./กรป.2)

ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)

168,800

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)

168,800

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมาธิการ

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจานวน 2 ครั้ง

4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึง

-

-

ความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice)

P
ได้ดาเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. จานวน 6 คน รวมทั้งได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการประชุมแล้ว
และอยูร่ ะหว่างดาเนินการนามติหรือผลการประชุม นาเรียนประธาน กสม. หรือ กสม.
ที่เกี่ยวข้อง ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

(กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : จำนวน 8 โครงกำร/กิจกรรม

4

5,151,820

224,823.19
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ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
1

โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง

455,000

255,000

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2561
2

โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2561

4

(สสค./กสส.)
1,700,000

1,250,000

4

(สสค./กสส.)

(จัดกิจกรรมเมือ่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ)

3

โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

650,000

1

(สสค./กสส.)

4

โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน

รองบประมาณ

P
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 62

P
เริ่มจัดทาแผนปฏิบัติงานและประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61
โดยจะเริ่มดาเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอโครงการ ในเดือน ม.ค. 62
และจัดทาแนวทางและหลักสูตรฯ ในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 62

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

(สสค./กสส.)
5

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

230,000

1

(สสค./กสส.)
6

โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
(Human Rights Executive Program)

4,900,000

4,860,000

1

(สสค./กสส.)

P
ได้เริ่มดาเนินการเสนอตั้งคณะทางานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61
ซึ่งตามแผนเดิมจะเริ่มในเดือน มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการกาหนดแผนงานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ในเดือน ก.พ. 62 และดาเนินการอบรมในเดือน มี.ค. - พ.ค. 62
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7

โครงกำร

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

494,200

โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง

ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)
2

(งบบูรณาการ)

8

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

(สคส./กตล.3)

541,000

2

สิทธิมนุษยชน" ประจาปี 2562

(สคส./กตล.5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62


ขณะนี้อยูร่ ะหว่างแต่งตั้งคณะทางานและจัดประชุมเพือ่ ศึกษาข้อมูลสาหรับการจัดทา
ร่างคู่มือในเดือน พ.ย. 61 โดยจะเริ่มจัดเวทีการประชุม หารือหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเดือน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการเสนออนุมัติโครงการต่อเลขาฯ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61
และอยูร่ ะหว่างเตรียมจัดงานในเดือน มี.ค. 62

กลยุทธ์ที่ 4.2
1

โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ

องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ไม่ใช้งบประมาณ

4

(สฝป.)


ได้ดาเนินการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก ผ่านเทคโนโลยีฯ
1

Rss Feed แล้ว แต่ประสบปัญหา การดาเนินงานของโครงการฯ จึงทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ให้บริการและฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนที่กาหนดไว้
1

เนื่องจากโครงการนี้ฯ จาเป็นต้องใช้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ลาออก ขณะนี้ยงั ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบแทนได้ จึงยังไม่อาจดาเนินการต่อได้

กลยุทธ์ที่ 4.3
1

โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

140,000

(สดส./กสท.)

20,000

2

P
ได้ดาเนินการขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้ว
ในเดือน ต.ค. 61 และคาดว่าจะดาเนินการจัดอบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ
ของสานักงาน กสม. ประมาณเดือน พ.ค. 62
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โครงกำร

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบประมำณ
(บำท)

40,000

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)
1

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

P
ได้ดาเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสิรมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้ว
ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่างจัดเตรียมหัวข้อการจัดสัมมนาฯ และคาดว่าจะดาเนินการ
จัดสัมมนา ประมาณเดือน มี.ค. 62

กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

80,000

1

P
ได้ดาเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสิรมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้ว
ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่างการหาแนวทางในการปรับปรุงพืน้ ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย รวมทั้งการดาเนินการจัดจ้างปรับปรุงพืน้ ที่ฯ ในเดือน ม.ค. 62

2

โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสานักงาน กสม.
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการศึกษาประวัติการดาเนินงาน ของ กสม.

250,000

250,000 (สดส./กสท.)
3

ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)

P
ได้ดาเนินการจัดจ้างเอกชนดาเนินการศึกษาประวัติการดาเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 แล้ว
ในเดือน พ.ย. 61 โดยอยูร่ ะหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และผู้รับจ้างดาเนินงานงวดที่ 2

กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคาบอกเล่า

1


ได้ดาเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนางานเอกสารจดหมายเหตุ
ของสานักงาน กสม.แล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยจะดาเนินการเสนอโครงการ
เพือ่ พิจารณาขออนุมัติขอบเขตงานจ้างได้ ภายหลังการส่งงานงวดที่ 2
โครงการศึกษาประวัติการดาเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4.4
1

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000

3

(สสค./กสอ.)

P
ได้ดาเนินการเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม. แล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งจะดาเนินโครงการ
ตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ในเดือน ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
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2

โครงกำร

โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

900,000

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)
1

(สสค./กสอ.)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62


ได้ดาเนินการกาหนดประเด็นกลุ่มเป้าหมายและจัดทาโครงการแล้ว ในเดือน พ.ย. 61
2

โดยอยูร่ ะหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ ต่อเลขาฯ กสม. ในเดือน ธ.ค. 61
2

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการเพิม่ และทบทวนโครงการ จึงทาให้ต้องใช้
เวลาในการวางแผนนานขึ้นก่อนขออนุมัติโครงการ
1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในโครงการ
"Rainboe sky open mind run Thailand 2019" วันที่ 19 ม.ค. 62
2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวนโครงการผลิตสื่อดิจทิ ัลส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์เปลี่ยนเป็นประกวดคลิปวีดิโอสั้น

3

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

100,000

1

กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : จำนวน 14 โครงกำร

(สกม./กนก.)

10,860,200

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว อยูร่ ะหว่างเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม.
เพือ่ พิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจ้าง ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะเริ่มดาเนินการรวบรวม
และตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62
รวมทั้งจัดทาต้นฉบับ จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเดือน มี.ค. 62

6,615,000
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โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5)

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุน

- ไม่มีโครงกำร 100,000

ภารกิจ ของ กสม.
2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

65,000

โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร


อยูร่ ะหว่างเตรียมข้อมูลและวางแผนดาเนินโครงการ ในเดือน ธ.ค. 61 - เม.ย. 62
(สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเมื่อมีการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ 4)

(ยังไม่ถึงห้วงเวลา)

(สบก./กพ.)
53,000

ประพฤติมิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ สานักงาน กสม.

4

1

(สกค./กอค.)

พัสดุภาครัฐ"
3

ไตรมำสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2
1

ไตรมำสที่ 3

2

(สบก./กทบ.)

236,000

(สบก./กพพ.)

236,000

1

P
ได้ดาเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยอยูร่ ะหว่าง
จัดเตรียมการสัมมนา ติดต่อวิทยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเดือน ม.ค. 62
และจะดาเนินการจัดสัมมนา ในเดือน ก.พ. 62

P
ได้ดาเนินการร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยูร่ ะหว่างประชุม
คณะทางานฯ เพือ่ กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน รวมถึงกาหนดร่างค่านิยมในองค์กร
ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 และจะเริ่มดาเนินการจัดสัมมนาในเดือน ก.พ. 62

4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ

รองบประมาณ

โครงการยังอยูร่ ะหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ

พ.ศ. 2562
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5

โครงกำร

โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สานักงาน กสม.
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

งบประมำณ
(บำท)
1,589,000

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

377,230 (สบก./กพพ.)
1

789,000


- อยูร่ ะหว่างสร้างแนวคาถามและเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงจัดประชุม Focus Group
ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
- ดาเนินการสรุปข้อคิดเห็นเสนอความเห็นชอบ และจัดทาร่างหลักสูตร
ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62
- ขออนุมัติหลักสูตรในเดือน เม.ย. 62 และเริ่มดาเนินการจัดฝึกอบรมในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 62

5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลุกพลังความสาเร็จ

รองบประมาณ

โครงการยังอยูร่ ะหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ

5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรสานักงาน กสม.

รองบประมาณ

โครงการยังอยูร่ ะหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ

5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย

800,000

377,230

5

P

หน่วยงานภายนอก

มีการดาเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสานักงาน กสม. ทราบ
และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)

กลยุทธ์ที่ 5.3
1

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

200,000

1

(สบก./กพพ.)

P
ได้ดาเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61
อยูร่ ะหว่างการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
(ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) โดยมีกาหนดนัดประชุมร่วมกันในวันที่ 11 ม.ค. 62 และ
จะดาเนินการจัดโครงการในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62
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2

โครงกำร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน

งบประมำณ
(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

51,600

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระดับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ระดับ 1-5) ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62
(ยังไม่ถงึ ห้วงเวลา)

และการบริหารความเสี่ยง"


เริ่มจัดทาแผนและเสนอโครงการ
เพือ่ พิจารณาอนุมัติโครงการ ในเดือน
พ.ค. 62 และจะดาเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร/การฝึกอบรมตามแผน
การปฏิบัติงาน ในเดือน มิ.ย. 62

(นตส.)

กลยุทธ์ที่ 5.4
กลยุทธ์ที่ 5.5
1

- ไม่มีโครงกำร -

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟแวร์

1

3,000,000

สาหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562

2

โครงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม.

(สดส./กคค.)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

(ไม่ใช้งบประมาณ)

1

(สดส./กคค.)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จำนวน 9 โครงกำร

5,294,600

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยูร่ ะหว่างจัดทาขอบเขต
งานเพือ่ ขออนุมัติ ในเดือน ธ.ค.61 - ม.ค.62 โดยจะเริ่มดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุและทาสัญญาจ้าง ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 62

P
ได้ดาเนินการจัดทาแผนและทบทวนการระบุความเสี่ยง/ระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว
ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 อยูร่ ะหว่างทบทวนการระบุปัจจัยเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ
ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62 และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 62

377,230
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