
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. 

(ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมกราคม 2564) 

อ้างถึง:  

1. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 487 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563   
เรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว 5 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง  ทบทวน
และปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การด าเนินงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ผลการด าเนินงานการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน 
กสม. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 มีดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักกิจการ กสม. โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มส าหรับ 
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงาน กสม. และด าเนินการแจ้งเวียนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. เพ่ือพิจารณา 
ตามหนังสือส านักกิจการ กสม. ที่ สม 0002/ว 1152 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บ เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ส านักกิจการ 
กสม. โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์จึงด าเนินการรวบรวมความเห็นจากการประชุมรวมถึงข้อมูลจาก
ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. ตามการแจ้งเวียนข้างต้น และจัดท าเป็น “รายงานการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุง ตัวชี้วัดงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” และด าเนินการจัดท า
หนังสือราชการเพ่ือจัดส่งรายงานการพิจารณาดังกล่าว ไปยังส านักงบประมาณ ตามหนังสือส านักงาน กสม. 
ด่วนที่สุด ที่ สม 0002/ 3036 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2. การด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. 

2.1 การชี้แจงแนวทาง/แนวปฏิบัติในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ให้แก่ ผู้บริหารส านักงาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสม. ส านักกิจการ กสม. โดยกลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 487 
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารส านักงาน เพ่ือรับทราบก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบระยะเวลาที่
บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดไว้ 

(2) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 14.30 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 เพ่ือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารในสังกัดส านักงาน กสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน รับทราบ แนวทางการ
จัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และร่วมกันพิจารณา 
ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของของส านักงาน กสม. เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. 

2.2 การด าเนินการรวบรวมรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักกิจการ กสม. โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
ส านักงาน กสม. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. ได้เสนอรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือส านักกิจการ กสม. ที่ สม 0002/ว 1107 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. ดังนี้ 

(1) จัดท าแบบฟอร์มส าหรับเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในภาพรวมส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงาน กสม. 

(2) จัดท าแบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ส าหรับส านักบริหารกลาง) 

(3) จัดท าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส าหรับประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.3 การด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดตามแบบฟอร์ม (1) ถึง (3) และด าเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม.  
ตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

(1) จัดท าข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ของส านักงาน กสม. ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนด จากข้อมูลที่ได้รับจากส านักบริหาร
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กลางและจัดส่งไปยังส านักงบประมาณตามหนังสือส านักงาน กสม. ด่วนที่สุด ที่ สม 0002/3203 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 197,927,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

(2)  บันทึกรายละเอียดงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของส านัก
งบประมาณ (e-Budgeting) และ ระบบค่าใช้จ่ายบุคลากร 

(3)  จัดท า (ร่าง) สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน 
กสม. จากข้อมูลค าของบประมาณของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. และ ด าเนินการจัดท าหนังสือ
ราชการเพ่ือขอบรรจุเรื่อง ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นวาระการประชุม 
กสม. ด้านบริหาร ตามหนังสือส านักกิจการ กสม. ด่วนที่สุด ที่ สม 0002/ 1354 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

(4)  เสนอ (ร่าง) สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน 
กสม. ต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 โดยที่ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร มีมติเห็นชอบ ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ โดยมอบให้
ส านักงาน กสม. โดยส านักกิจการ กสม. ด าเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

(5)  ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงาน กสม. ตามความเห็นของที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอเรื่อง ค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักงาน กสม. ด่วนที่สุด ที่ สม 0002/ 16 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 
ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/1790 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  
แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และลงมติเห็นชอบ รับ ค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. ตามความเห็นส านักงบประมาณ 
ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า  
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“การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานที่ก าหนดให้เสนอ
งบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

(6)  จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน 
กสม. ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหนังสือส านักงบประมาณ 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/ว 36 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

1) แบบรายงานค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ชุด  
2) แบบรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จ านวน 3 ชุด  
3) แบบรายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

และรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 3 ชุด 
4) แบบรายงานประมาณการรายได้ จ านวน 3 ชุด 
 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กสม. เสนอขอตั้ งงบประมาณ เป็น 
งบเงินอุดหนุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 342,212,700 บาท ประกอบด้วย 4 ผลผลิต 2 โครงการ คือ 1) ผลผลิต : 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จ านวน 68,488,900 บาท 2) ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 
56,250,700 บาท 3) ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงาน
อิสระของรัฐ จ านวน 197,927,500 บาท 4) ผลผลิต : การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเชิงพ้ืนที่ จ านวน 9,113,100 บาท 5) โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน จ านวน 1,850,000 บาท และ 6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งานดิจิทัล 8,582,500 บาท 

(7) จัดส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักงบประมาณตามหนังสือส านักงาน กสม.  ด่วนที่สุด  
ที ่สม 0002/71 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

(8) จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน 
กสม. ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของส านักงบประมาณ (e-Budgeting) และจัดส่งข้อมูลในระบบ 
(Sign Off) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 
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2.4 การประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารส านักงาน กสม. กับ ผู้บริหารส านักงบประมาณ ส าหรับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารส านักงาน กสม. กับ ผู้บริหารส านักงบประมาณ 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 การประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารส านักงาน กสม. กับ ผู้บริหารส านักงบประมาณ 
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี ส านักงบประมาณ  

ส านักงาน กสม. น าโดย นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการ กสม. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ 
รองเลขาธิการ กสม. นางสาวชุลีพร  เดชข า ที่ปรึกษาส านักงาน กสม. นางสาวจิราภรณ์  ทองค าวัฒนะ
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าประชุม เรื่อง แนวทางการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ นายเฉลิมผล เพ็ญสูตร  
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ นายคงศักดิ์ บูรณะกุล ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณองค์การบริหาร
รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี 
ส านักงบประมาณ  

อนึ่ง เลขาธิการ กสม. ได้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ กสม. และ
ส านักงาน กสม. รวมถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแจ้งว่า  
ปัจจุบัน กสม. ไทย อยู่ในสถานะ B จากการทบทวนสถานะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ตั้งแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา รวมถึงข้อห่วงกังวลในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างขององค์กรซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงงานบริการของ กสม. เช่น การร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อาศัย
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่อาจมีอุปสรรคในการเดินทางมาร้องเรียน ณ ส านักงาน กสม. ที่กรุงเทพฯ โดยที่ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว กสม. ชุดปัจจุบันจึงได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงาน กสม. จัดตั้งส านักงาน กสม. ในพ้ืนที่ภาคใต้
เป็นส่วนราชการในภูมิภาค  

ด้านรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ได้แจ้งว่า ปัจจุบันงบประมาณของประเทศได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีลดลง ขณะที่มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น และต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุล ส านักงบประมาณจึงขอให้
ทุกส่วนราชการทบทวนภารกิจบางเรื่องและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ ภารกิจใดที่ยังไม่จ าเป็นอาจขอให้
ชะลอออกไปก่อน ส่วนการขยายส่วนราชการในระดับภูมิภาคขอให้พิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ใน
การท างานด้วย  

ทั้งนี้  ภายหลังการประชุมร่วมกับส านักงบประมาณในวันเดียวกันนี้ เลขาธิการ กสม. 
ได้น าเสนอผลการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 43/2563 ในวาระการประชุมที่ 6.3 
โดยแจ้งต่อที่ประชุม กสม. ว่า ส านักงาน กสม. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารส านักงบประมาณและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาพปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงานของ กสม. และส านักงาน ตลอดจนความ
ต้องการหรือจุดเน้นส าคัญที่ส านักงานมีความประสงค์ในการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ เลขาธิการ กสม. ยังได้แจ้งให้ที่ประชุม กสม. ทราบถึงข้อเสนอแนะของ
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณของส านักงาน กสม. อีกว่า การจัดท า 
ค าของบประมาณของส านักงานควรมีเป้าหมายที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ผ่านมา ควรมีการ
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จัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ และควรจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน เช่น กรณีการเสนอขอ
งบประมาณส าหรับการจัดตั้งส านักงาน กสม. ในพ้ืนที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการในระดับภูมิภาค เป็นต้น  

ซึ่งที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 43/2563 มีมติ รับทราบ ตามท่ีเลขาธิการ กสม. เสนอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2) ครั้งที่ 2 การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการจัดท า

รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 
2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารส านักงาน กสม. กับ ผู้บริหารส านัก
งบประมาณ เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้แทนส านักงบประมาณที่ก ากับการจัดท างบประมาณของ
องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งความประสงค์ขอพบผู้บริหารส านักงาน กสม.  
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน  กสม. โดยส่งผู้แทนจาก
ส านักงบประมาณ คือ นางสาวสายใจ  สิทธิสา ผู้อ านวยการส่วนองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ กองจัดท า
งบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ และ พ.อ.ท.จตุพร  จุลศักดิ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ 
ช านาญการ เข้าร่วมประชุมวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 709  
ชั้น 7 ส านักงาน กสม. ซึ่งในส่วนของส านักงาน กสม. มีนางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. 
นางสาวชุลีพร  เดชข า ที่ปรึกษาส านักงาน กสม. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักงาน กสม. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าประชุม ตามหนังสือส านักกิจการ กสม. ด่วนที่สุด ที่ สม 0002/8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

ประเด็นการหารือที่ส าคัญในการประชุมในครั้งนี้ คือ การพิจารณางานส าคัญที่ กสม. มุ่งเน้น
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดท าเป็นงานเชิงยุทธศาสตร์  
โดยส านักงานได้เสนองานส าหรับการพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1) การพิจารณาจัดตั้งส านักงาน กสม. ในพ้ืนที่
ภาคใต้เป็นส่วนราชการในระดับภูมิภาค และ 2) การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ในระบบสารสนเทศ ซึ่งส านักงานได้ให้เหตุผลส าคัญในการยกระดับงานทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเป็นงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ของ กสม. อาท ิ

- ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมิได้มีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรืออ านาจในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีซึ่งผู้ร้องอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ท าให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ทันต่อหลักฐานทางกายภาพซึ่งสูญหายตามระยะเวลาที่ล่าช้า 
เช่น กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับซ้อมทรมาน เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงสมควรจัดตั้งส านักงาน กสม. ในระดับภูมิภาค  

- การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเป็นงานตามยุทธศาสตร์ของ 
กสม. เรื่องพัฒนาระบบการท างานขององค์การให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)  

ด้านผู้แทนส านักงบประมาณได้เสนอความเห็นว่า งานทั้ง 2 เรื่อง ที่ส านักงานเสนอนั้น
สามารถน ามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แนวทางการจัดสรรงบประมาณได ้ดังนี้ 
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- กรณีการจัดตั้ งส านักงาน กสม. ในพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นส่วนราชการในระดับภูมิภาค  
ควรเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง/ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1.1.7 การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่วนกรณีการด าเนินงานของโครงการเกี่ยวกับ
การจัดท าฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนนั้น สามารถเชื่อมโยงได้กับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทที่ 6.2.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยงานทั้ง 2 เรื่องควรจัดท าเป็นงานระดับ
ผลผลิต/โครงการ ซึ่งทางส านักงบประมาณจะส่งแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มขอแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสและชื่อผลผลิต/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565” ให้แก่ส านักงานภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงาน ภายใต้ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งภายหลังการประชุมส านักกิจการ กสม. ได้ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารกลาง ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และ
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือจัดท า “เอกสารประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างแผนงานภายใต้ค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม.” ตามแบบฟอร์มของส านัก
งบประมาณ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังส านักงบประมาณตามหนังสือส านักงาน กสม. ด่วนที่สุด  
ที่ สม 0002/42 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3. การพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม.  

ขั้นส านักงบประมาณ (ข้อมูลเดือนมกราคม 2564) 

ภายหลังจากท่ีส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักงบประมาณ ตามข้อ 2.4 
(6) และ (7) แล้ว เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณได้ประสานเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม.  เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดลดงบประมาณของส านักงาน กสม. ดังนี้ 

(1) ทบทวนราคารายการค่าครุภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
(2) จัดท ารายการค่าใช้จ่ายของข้อเสนอโครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับ 

นักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) 
(3) ตัวอย่างผลงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านักกิจการ กสม. โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และส านัก เฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและจัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กสม. เพ่ิมเติม ตามที่ส านักงบประมาณ
ประสานงานมาดังกล่าวข้างต้น และจัดส่งให้แก่ส านักงบประมาณในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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(1) จัดท าข้อมูลแบบสรุปค าของบลงทุน: รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ และ รายการพัฒนาระบบงาน 
พร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ แบบบัญชีราคากลาง 

(2) จัดท าแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : หลักสูตรโครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง พร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

(3) ตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงาน กสม. 3 ด้าน  
1) งานด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: ตัวอย่างงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 
2) งานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน: ตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา 
3) งานด้านการเฝ้าระวังและจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน : ตัวอย่างการจัดท า

รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  2562, ค าสั่ง กสม. ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง , ค าสั่งส านักงาน กสม. ที่ 207/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID – 19)  

4) อ่ืน ๆ : การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มี 
การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตัวอย่างค าสั่ง กสม.  
ที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการ กสม. 
  กุมภาพันธ์  2564 

 


