
สรุปผลงานการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) 
ของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

******************** 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสม. ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศ 
กสม. จึงมีนโยบายในการก ากับ ดูแล เร่งรัด และติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงาน กสม. ตามแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณไว้ในค ารับรองการปิิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีค่าเป้าหมายระดับ 5  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  

ส านักกิจการ กสม. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่อง การจัดท าแผนปิิบัติการประจ าปี ติดตาม
และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ได้จัดท าแนวทางการติดตามและเร่งรัดการปิิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร 
ครั้งที่ 38/2564 (16) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 39/2564 (17) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
และครั้งที่ 41/2565 (19) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพ่ือติดตามและเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการด าเนินงาน
และใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปิิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในรอบการปิิบัติงานในไตรมาสที่ 3 - 4 ส านักกิจการ กสม. ได้มีการ
ด าเนินงาน ติดตาม และจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการปิิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ กสม. ในคราวการประชุม กสม. ด้านบริหาร 
สรุปได้ดังนี้ 

1. จัดท าแนวทางการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2564 (16) เมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 39/2564 (17) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 41/2565 (19) เมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2564 เพ่ือติดตามและเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปิิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหารครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  

3. ติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกรอบ 2 เดือน 

 
 
 



4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
4.2 ผลการด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทุกรอบ 2 เดือน  
4.3 ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ส าหรับงบลงทุนของส านักงาน กสม. 
4.4 ข้อเสนอการปรับแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

- งาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและขอคืนงบประมาณ  
- งาน/โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรูปแบบกิจกรรมและขอคืนงบประมาณ  
- งาน/โครงการใหม่ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
- งาน/โครงการเดิมที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

5. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรวม 249,925,621.09 บาท) ต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร  
ทุกเดือน ดังนี้ 

(1) รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 113,152,641.68 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.27 

(2) รอบ 7 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 135,478,759.90 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 54.21 

(3) รอบ 8 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 164,318,101.96 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 65.75 

(4) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 182,203,127.40 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 72.90 

(5) รอบ 10 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 199,295,074.96 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.74 

(6) งบประมาณท่ีคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามแผนปิิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 32/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

(7) รอบ 11 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร ครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีผลการเบิกจ่าย 216,824,966.14 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.76 

ทั้งนี้ รายงานผลการปิิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปิิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จะเสนอต่อ
ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ภายในเดือนตุลาคม 2565 



 


