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แนวทางการการเตรียมการจัดท ารายละเอียดเพื่อการชี้แจงงบประมาณ 
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

ข้อ รายการ หน่วยรับผิดชอบ 

1 รายนามผู้ชี้แจง ส านักกิจการ กสม. 

2 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของ
หน่วยงาน 

ส านักกิจการ กสม./ส านัก
บริหารกลาง 

3 งบประมาณภาพรวม ส านักกิจการ กสม. 

4 ผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2563   
ปัญหา อุปสรรคการด าเนนิงาน และแนวทางแก้ไข (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง 
พฤษภาคม 2563) 

 

 4.1 ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (9,738,300 บาท) ส ำนักสง่เสริมกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน 

 4.2 ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (2,107,600 บาท) ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 4.3 ผลการด าเนินงานด้านสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ (5,232,500 บาท) ส ำนักสทิธิมนุษยชนระหวำ่ง
ประเทศ 

 4.4 ผลการด าเนินงานการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สทิธิมนุษยชนใน
ประเทศ (....บาท) 

ส ำนักเฝำ้ระวังและประเมิน
สถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 4.5 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส ำนักดิจทิัลสทิธิมนุษยชน 

 4.6 ผลการด าเนินงานแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

5 แผนและผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2563 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ 

ส านักกิจการ กสม./ส านัก
บริหารกลาง 

6 รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงนิสะสมคงเหลือ และเงนินอกงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ณ พฤษภาคม 2563) 

ส านักบริหารกลาง 

7 แผนการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
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ข้อ รายการ หน่วยรับผิดชอบ 

 7.1 แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนษุยชน (9,738,300 บาท) ส ำนักสง่เสริมกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน 

 7.2 แผนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (2,107,600 บาท) ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 7.3 แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (5,232,500 บาท) ส ำนักสทิธิมนุษยชนระหวำ่ง
ประเทศ 

 7.4 แผนการด าเนินงานการจัดท ารายงานประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ (....บาท) 

ส ำนักเฝำ้ระวังเฝำ้และประเมิน
สถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 7.5 แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส ำนักดิจทิัลสทิธิมนุษยชน 

 7.6 แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 8.1 แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ (9,738,300 บาท) 

ส านักกิจการ กสม. 

 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดบัผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต 

ส านักกิจการ กสม. 

 8.3 รายการภาระผูกพนังบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักกิจการ กสม./ส านัก
บริหารกลาง 

 8.4 รายละเอียดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามงบ
รายจ่าย (ทุกแผนงาน) 

ส านักกิจการ กสม. 

 8.5 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ส านักบริหารกลาง 

9 สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักบริหารกลาง 

10 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักบริหารกลาง 

11 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
(ณ พฤษภาคม 2563) 

ส านักบริหารกลาง 

12 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักบริหารกลาง 

13 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส ำนักสง่เสริมกำรเคำรพ    
สิทธิมนุษยชน 
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ข้อ รายการ หน่วยรับผิดชอบ 

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
และค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักสทิธิมนุษยชนระหวำ่ง
ประเทศ/ส านักกิจการ กสม. 

15 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ทุกส านัก/หนว่ย 

 
 


