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แผนงานที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
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๒๒

แผนภาพที่ ๕
แผน/ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำแนกตามแผนงาน

๑๙

แผนภาพที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

แผนภาพที่ ๖
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตาม
ประเภทสิทธิมนุษยชน

๒๖

แผนภาพที่ ๙
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มี
การด�ำเนินการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนภาพที่ ๘
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนก
ตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

แผนภาพที่ ๑๑
การติดตามการด�ำเนินการ
ตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ

แผนภาพที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ กสม.
พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๙
(การปรับครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒๔

๒๕

๒๗

๒๐

๒๘

แผนภาพที่ ๑๒
การติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง
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๒๑

แผนภาพที่ ๔
แผนยุทธศาสตร์ กสม.
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
(การปรับครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒๕

แผนภาพที่ ๗
จ�ำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นสมควรให้มกี ารตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกตาม
ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๒๗

แผนภาพที่ ๑๐
ผลการพิ จ ารณา/ตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน

๒๘

แผนภาพที่ ๑๓
การด�ำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และสามารถยุติเรื่องได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

