รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 30/2561 เมื่อวันอังคารที่
2 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่ส านักงานเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,505,411 บาท สรุปได้ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน
2.1 ภารกิจ กสม.
2.2 ภารกิจประจา
3. แผนงานยุทธศาสตร์

154,642,988
69,202,303
14,882,500
54,319,803
26,660,120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส าหรั บ ข้อ เสนอโครงการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ที่บ รรจุ ไว้ ภ ายใต้แ ผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ 26,660,120 บาท ได้รวมโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จานวน 3 โครงการ วงเงิน งบประมาณ
2,177,100 บาท เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1: แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกรายแผนงาน (ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 250,505,411 บาท)
1. ภารกิจ กสม. 14.88 ล้านบาท
2. ภารกิจประจา 54.32 ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 2 โครงการ 0.66 ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 8 โครงการ 4.68 ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 8 โครงการ 5.15 ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 14 โครงการ 10.86 ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 9 โครงการ 5.29 ล้านบาท

หน่วย : บาท
200,000,000

154,642,988
(60%)

150,000,000

69,202,303
(30%)

100,000,000

26,660,120
(10%)

50,000,000
0

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

~๑~

แผนงานยุทธศาสตร์

2. สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 5 ยุทธศาสตร์
41 โครงการ งบประมาณ 26,660,120 บาท ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

~๒~

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทางานกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้
เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทางานร่วมกัน

~๓~

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง
และทั่วถึง

2.5 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 : เสริ มสร้ างและพั ฒนากระบวนการทางานและการบริ หารจัดการองค์ กรให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

~๔~

2.5 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 : เสริ มสร้ างและพั ฒนากระบวนการทางานและการบริ หารจัดการองค์ กรให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)

3. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561
– 30 มิถุนายน 2562) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดาเนินงานด้านการตรวจสอบและ
รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง การด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 โดยการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้
3.1 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนทั้งจากผู้ร้องที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็นว่ามีการกระทา
หรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน 419 เรื่อง พื้นที่ที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
คือ กรุงเทพมหานคร จานวน 82 เรื่อง รองลงมา คือ ภาคใต้ จานวน 79 เรื่อง ผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
จานวน 202 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 1

~๕~

ตารางที่ 1 : จานวนเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ
และเพศของผู้ร้อง
ลาดับ

พื้นที่เกิดเหตุ

1.

ภาคเหนือ

2.

ภาคตะวันออก

3.

ภาคตะวันตก

4.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.

ภาคกลาง

6.

ภาคใต้

7.

กรุงเทพมหานคร

8.

มากกว่า 1 จังหวัด

9

ต่างประเทศ

8.

ผู้ร้องไม่ระบุพื้นที่

จานวนเรื่อง/
ร้อยละ
25
5.97
44
10.50
12
2.86
46
10.98
64
15.27
79
18.85
82
19.57
2
0.48
3
0.72
62
14.80

เพศของผู้ร้อง
ชาย
หญิง
กลุ่มบุคคล
ไม่ระบุคานาหน้าชื่อ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเรื่อง/
ร้อยละ
202
48.21
149
35.56
14
3.34
54
12.89

419 เรื่อง

ที่มา: สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

3.2 การพิ จ ารณาและตรวจสอบค าร้ อ ง และการจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 – 30 มิ ถุ น ายน 2562 คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ได้รับเรื่องร้องเรี ยนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จ านวน 419 เรื่ อง ซึ่งได้ รับเป็นคาร้อง จานวน 74 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณา
จ านวน 36 เรื่ อ ง โดยสามารถตรวจสอบและจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบ จ านวน 377 เรื่ อ ง
รายละเอียดตามตารางที่ 2

~๖~

ตารางที่ 2 : สถิติเรื่ องร้ องเรี ย นการละเมิดสิ ทธิม นุษยชน ต่ อ กสม. และการรับเป็นค าร้องเพื่อ ตรวจสอบ
และจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
30 มิถุนายน 2562
จานวน: เรื่อง

เดือน/ปี
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ความก้าวหน้า
ของไตรมาสที่ 3

เรื่อง
ร้องเรียน รับเป็นคาร้อง

การดาเนินงาน
ไม่รับ
อยู่ระหว่าง ยกเลิก/
เป็นคาร้อง การพิจารณา แจ้งทราบ

คาร้อง
สะสม

รายงานผล
การตรวจสอบ

52
51
52
49
44
39
46
42
44

14
12
8
7
7
11
7
7
1

37
38
41
40
37
28
37
31
12

1
4
31

1
1
3
2
1
-

656
668
674
657
642
600
477
427
403

47
20
20
22
23
30
130
59
26

419

74

301

36

8

403

377

ที่มา : สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
หมายเหตุ : คาร้องสะสม จานวน 403 คาร้อง เป็นเรื่องที่มีร่างรายงานผลการตรวจสอบแล้ว และได้ส่งให้คณะทางานกลั่นกรองร่างรายงาน
จานวน 197 คาร้อง

3.3 ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จาแนกรายยุทธศาสตร์/หน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เร่งรัด การปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จานวนทั้งสิ้น 45 โครงการ
โดยมีโครงการยกเลิ ก ณ ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน
2562) จานวน 2 โครงการ คงเหลือโครงการจานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1)
งบประมาณ 230,000 บาท ของสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
"ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ในเดือนพฤษภาคม ตามบันทึกที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 เนื่ องจากกลุ่ ม งานสื่ อสารองค์ กรได้ จั ด โครงการประกวดคลิ ป สั้ นส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน ในหั ว ข้ อ
"สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" (Human Rights are All Around) ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2562
และได้ดาเนินการประชาสั มพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ซึ่งมีลักษณะ
การด าเนิ น โครงการที่ มี ความใกล้ เคี ย งกั บ โครงการประกวดนวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน
ของกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาก กล่าวคือ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการจัดโครงการที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน อาจทาให้ได้รับผลลัพธ์ของการดาเนินการที่ไม่คุ้มค่า เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจึงเห็นสมควร
จะยกเลิกการดาเนินโครงการ"
~๗~

2. โครงการประสานความร่วมมือระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
(ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 กลยุ ทธ์ ที่ 3.1) งบประมาณ 234,400 บาท ของส านักส่ งเสริมการเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน
กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ขออนุ มัติยกเลิ กโครงการและคืนเงินงบประมาณ ในเดือนมิถุนายน ตามบันทึก ที่ สม 0004/599
ลงวันที่ 19 มิถุ นายน 2562 เนื่ องจากมีการประกาศการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย
และนวัตกรรม (อว.) โดยมีกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการจัดตั้งกระทรวงดังกล่ าว จานวน 10 ฉบับ และโดยที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
หมวด 2 การแบ่งส่วนราชการ จึงทาให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ยุติการดาเนินการ และอยู่ในระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อแบ่งส่วนราชการ อีกทั้งการกาหนดนโยบายของ
บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และเป็นผู้กาหนดนโยบายของกระทรวง
ดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและกาหนดแผนบริหารราชการ
แผ่ นดิน พ.ศ. .... ได้ ในระยะเวลาอันใกล้ นี้ จึ ง ทาให้ การจัดทาโครงการประสานความร่ วมมือระดับนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีข้อจากัดในเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จึงไม่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเห็นควรชะลอโครงการและคืนเงินงบประมาณดังกล่าว
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ณ ช่ ว งไตรมาสที่ 1 ถึ ง ไตรมาสที่ 3 ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 – 30 มิ ถุ น ายน 2562) จ านวนโครงการ 43 โครงการ งบประมาณ
26,431,243 บาท โดยมีโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 และโครงการ
ที่อยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72 จาแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และจ าแนกรายหน่ว ยงาน ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตามลาดับ ดังนี้

~๘~

ตารางที่ 3 : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
หน่วย: จานวนโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. เน้นการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง
(synergy) ในการทางานร่วมกัน
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง ผลงานสาคัญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและ
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
โครงการ
ยังไม่ได้
ทั้งหมด ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

2

1

1

-

10

2

8

-

8

5

3

-

14

2

12

-

9

2

7

-

43
โครงการ

รวม 5 ยุทธศาสตร์

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
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12 โครงการ 31 โครงการ 0 โครงการ
(ร้อยละ 28) (ร้อยละ 72) (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 4 : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายหน่วยงาน
หน่วย: จานวนโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

โครงการ
(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
ยังไม่ได้
ทั้งหมด ดาเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

5
3
8
12
1
6
3
4
1
43
โครงการ

รวม

2
2
4
4
-

3
3
6
8
1
2
3
4
1

-

12 โครงการ 31 โครงการ 0 โครงการ
(ร้อยละ 28) (ร้อยละ 72) (ร้อยละ 0)

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2 พบว่ า
ณ ช่ว งไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม 2561 –
30 มิถุนายน 2562) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน
168,532,796 บาท คิดเป็นร้อยละ 67 โดยจาแนกดังนี้
4.1 ผลการใช้จ่า ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จาแนก
รายแผนงาน) แผนงานที่ มี ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด เปรี ย บเที ย บกั บ วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
คือ แผนงานบุคลากร จานวน 111,786,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน 18,309,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 69 และแผนงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงาน
พื้นฐาน จานวน 38,436,837 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 2

~ ๑๐ ~

ตารางที่ 5 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายแผนงาน
หน่วย: บาท

ผลการเบิกจ่าย
แผนงาน

(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
ร้อยละเบิกจ่าย
งบประมาณ เปรียบเทียบรายแผนงาน

งบประมาณ

1. แผนงานบุคลากร
2. แผนงานพืน้ ฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์
รวม

154,642,988
69,431,180
26,431,243
250,505,411

111,786,716
38,436,837
18,309,243
168,532,796

72
55
69
67

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

แผนภาพที่ 2 : แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

200,000,000

154,642,988
150,000,000

111,786,716

100,000,000

69,431,180
38,436,837

50,000,000

72%
0

26,431,243
18,309,243

55%

69%

แผน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
154,642,988

แผนงานพื้นฐาน
69,431,180

แผนงานยุทธศาสตร์
26,431,243

ผล

111,786,716

38,436,837

18,309,243

~ ๑๑ ~

4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จาแนก
รายสานัก)
ส านั ก ที่ มี ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยสู ง สุ ด เปรี ย บเที ย บกั บ วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
คือ ส านั ก ส่ ง เสริ มการเคารพสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน จ านวน 11,860,957 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ 83 รองลงมา
คือ สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน 710,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 และ
สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จานวน 1,044,043 บาท
คิดเป็นร้อยละ 38 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายหน่วยงาน
หน่วย: บาท

ผลการเบิกจ่าย
หน่วยงาน

งบประมาณ

1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจิทลั สิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
11. งบรวมไว้ส่วนกลาง+งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน
รวม

ร้อยละเบิกจ่าย
งบประมาณ เปรียบเทียบราย
หน่วยงาน

193,324,744 136,601,808
4,533,183
3,198,279
6,030,214
3,139,558
14,270,990 11,860,957
1,059,040
832,972
880,140
710,230
2,722,849
1,044,043
1,102,180
660,529
11,224,501
8,025,818
76,560
59,876
15,281,010
2,398,726
250,505,411 168,532,796

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

~ ๑๒ ~

(1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

71
71
52
83
79
81
38
60
72
78
16
67

4.3 ผลการใช้จ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จาแนก
ตามยุทธศาสตร์)
สรุ ปผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ แยกรายยุ ทธศาสตร์ ณ ช่ ว งไตรมาสที่ 1 ถึ ง ไตรมาสที่ 3
ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) งบประมาณ
26,431,242.80 บาท จานวน 43 โครงการ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,309,242.88 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 21,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4
จานวน 8,180,858.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74 และยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 4,452,684.50 คิดเป็น
ร้อยละ 74 และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 2,662,480.67 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายยุทธศาสตร์
หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมทั้งสิ้น

2
10
8
14
9
43

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ่าย (บาท)

21,200.00
4,627,734.00
4,722,738.60
11,020,200.00
6,039,370.20
26,431,242.80

ที่มา: สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

~ ๑๓ ~

21,200.00
2,662,480.67
2,992,019.71
8,180,858.00
4,452,684.50
18,309,242.88

ร้อยละเบิกจ่าย
เปรียบเทียบ
รายยุทธศาสตร์
100
58
63
74
74
69

