
เอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม) 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

---------------------------------- 

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2565 เพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อมูลชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

1. รายงานงบการเงินฉบับเต็ม (ย้อนหลัง 3 ปี) ซึ่งมีการระบุบหมายเหตุงบการเงินด้วย 
ค าชี้แจง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แนบเอกสารรายงานการเงินส าหรับปี  2561-2563 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ดังนี้ 
 

รายงานการเงินของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

QR Code 

ส าหรับปสีิ้นสดุ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

ส าหรับปสีิ้นสดุ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ส าหรับปสีิ้นสดุ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของส านักงาน กสม. เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 
 

2. รายละเอียดอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงาน (ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ ฯลฯ รวมทั้ง 
บุคลากรจ้างเหมา) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีกรอบอัตราก าลัง และจ านวนบุคลากรที่บรรจุจริง ดังนี้ 

บุคลากร 
ปี 2564 ปี 2565 

กรอบอัตราก าลัง 
อัตราท่ีมีงบประมาณ 

กรอบอัตราก าลัง 
คนครอง อัตราว่าง รวม 

ข้าราชการ 193 145 25 170 193 
พนักงานราชการ 73 63 3 66 73 
ลูกจ้าง กสม. 62 2 60 62 62 

รวม 328 210 88 298 328 

และบุคลากรจ้างเหมาบริการมีอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 62 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 

3. ขอรายละเอียดรายการเงินกันที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
มีการน ามาขอตั้งเพื่อชดเชยในปีงบประมาณ 2565 มีรายการใดบ้าง 

ค าชี้แจง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่มีรายการเงินกันที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

4. ขอรายการงบผูกพันข้ามปีก่อนปีงบประมาณ 2565 (ย้อนหลัง 3 ปี) มีรายการใด และตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2565 มีรายการผูกพันใหม่รายการใดบ้าง 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี จ านวน 
3 รายการ และในปีงบประมาณ 2565 มีรายการผูกพันใหม่ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

ประเภทรายการผูกพัน 
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา่ย/รายการ 

ปีงบประมาณ 
เริ่มต้น-สิ้นสดุ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
รวมทั้งสิ้น             5.0949         5.5432           5.5432          6.1010  

1. ผูกพันสัญญา                     -                    -                     -                     -    
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม)             5.0949  5.5432  5.5432          1.1121  

   งบรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน           
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส านักงาน กสม.  3 คัน (ผูกพัน ป ี62-66) 0.4802  0.4802  0.4802  0.4802  

  (ผูกพัน ป ี63-66) -    0.2686     0.2686  0.2686  
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน (ผูกพัน ป ี62-66)   0.1836  0.1836  0.1836  0.1836  

  (ผูกพัน ป ี63-67) -    0.1797  0.1797  0.1797  

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 7 คัน (ผูกพัน ป ี60-64) 4.4311  4.4311  4.4311  -    

3. ผูกพันรายการใหม ่   -    -    -            4.9889  

    งบรายจา่ย: งบเงินอุดหนุน           
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 7 คัน (ผูกพัน ป ี65-69) -    -    -    4.5891  

    (2) ค่าเช่ารถส านกังาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (ผูกพัน ป ี65-69) -    -    -    0.3998  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของส านักงาน กสม. เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 
 

5. รายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท 

ค าชี้แจง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



 

 

 

 

เอกสารแนบ 
รายงานการเงินส าหรับปี 2561-2563 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 






































































































































