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XX – YY - ZZ 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ด้านการจัดท าค าของบประมาณของส านักงาน กสม. 
 

จัดท าโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 
   
วันที่  วันที่ วันที่ 
 
 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
   
   

หน่วยงาน  กลุม่งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการ กสม. 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสม. 

 
2. ขอบเขต   

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับส านักงาน กสม. ในขั้นตอนกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของส านักงาน กสม. 

 
3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 
ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ ได้รับข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 

กสม. ครบถ้วน ทันเวลา และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก กสม. อย่างราบรื่น 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กสม. ได้แก่ กสม. ผู้บริหาร
ส านักงาน กสม. เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กสม. ได้แก่ ส านักงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรี 

; ได้รับข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
กสม. ครบถ้วน ทันเวลา และราบรื่น 

ข้อก าหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  

- มาตรา 56 ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย
เพื ่อจ ัดสรรเป ็น เง ินอุดหนุนของคณะกรรมการและ
ส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- มาตรา 28 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ท าหน้าที่ของ
หน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
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3. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- ข้อ 6 ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามมติ
ของคณ ะกรรมการเสนอต่ อคณ ะรัฐมนตรีภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ปัจจัยภายใน :  

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณระดับ
ส านัก/หน่วย (บางส่วน) ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ในการ เสนอค าของบประมาณ รวมถึ งวิ ธี ก ารชี้ แจ ง
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย 

2. หน่วยงาน (ส านัก/หน่วย) เสนอค าของบประมาณล่าช้าเกิน
กว่ากรอบเวลาที่ก าหนด 

ปัจจัยภายนอก :  

ส านักงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือรูปแบบการ
จัดท าค าชี้แจงค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ส านักงาน กสม. 
ต้องปรับตัวและจัดท ารายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
4. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดท า

ค าของบประมาณของส านักงาน กสม. 
ไดคู้่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดท าค า
ของบประมาณของส านักงาน กสม.  

- 1 ฉบับ 

2. ก าหนดแผน/แนวทาง/ปฏิทินในการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. .... และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจนทุกกิจกรรม 

ระดับความส าเร็จการจัดท าแผน/
แนวทาง/ปฏิทินในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงาน กสม. 

 

3. สื่อสารแนวทาง/ปฏิทินในการจัดท าค า
ของบประมาณให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
ส านักงาน กสม. รับทราบ/ปฏิบัติ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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5. ระบบติดตามประเมินผล 
 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าของบประมาณของส านักงาน กสม. จะมีการทบทวน/ติดตามการด าเนินการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงาน กสม. 
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6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานคุณภาพ 

/ วิธีการควบคุมคุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. การรวบรวม 
ข้อมูลค าขอ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ
ส านักงาน กสม. 

1.1  แจ้ง/ประสาน/ประชุม 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจากส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน กสม.  
1.2 ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน 
กสม. ด าเนินการจัดท ารายละเอียด 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านัก/หน่วย 
1.3 รวบรวมข้อมูลค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจากส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน กสม.  

 

1.1 ส านักกิจการ 
กสม. 
1.2 ทุกส่วน
ราชการในสังกัด
ส านักงาน กสม. 
1.3 ส านักกิจการ 
กสม. 
 

1 เดือน 1.1 ก าหนดแนวทาง/ปฏิทิน 
การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
ของส านักงาน กสม. (ก าหนด
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
รายการ) 
1.2 ติดตามความก้าวหน้า 
การจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านัก/หน่วยให้เป็นไปตามข้อ 1.1 
 

- แบบฟอร์ม
รายละเอียดค า
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. …  

- แนวทาง 
การจัดท า
งบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. .... ของส านัก
งบประมาณ 

2. การวิเคราะห์/
จัดท า (ร่าง) ค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงาน 
กสม. 

- วิเคราะห์/เรียบเรียง/จัดท า (ร่าง) 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านักงาน กสม.  

 

ส านักกิจการ 
กสม. 

2 สัปดาห์ - จัดท ารายละเอียดข้อมูลค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงาน กสม. ตามแบบฟอร์ม 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. … ตามแนวทาง 
การจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของส านัก
งบประมาณ 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานคุณภาพ 

/ วิธีการควบคุมคุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. การตรวจสอบ 
(ร่าง) ค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงาน 
กสม. 

- ตรวจทาน (ร่าง) ข้อมูลค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงาน กสม.  

 
 

ส านักกิจการ 
กสม. 

1 สัปดาห์    

4. การเสนอ (ร่าง) 
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงาน กสม.  
ตามข้ันตอน 
ที่กฎหมายก าหนด 

4.1 เสนอ (ร่าง) ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้ กสม. ให้
ความเห็นชอบ 
4.2 ปรับปรุง (ร่าง) ค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามมติ กสม. 
4.3 เสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ปรับปรุงแล้วไปยัง
คณะรัฐมนตรี และส านัก
งบประมาณภายในระยะเวลา 

 

ส านักกิจการ 
กสม./ส านักงาน 
กสม. 

1 เดือน ติดตามความก้าวหน้าการจัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
กสม. ให้เป็นไปตามระยะเวลาตาม
แนวทางการจัดท างบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

4.1 หนังสือ
ราชการเสนอ 
เรื่อง ขอบรรจุ
เรื่อง ค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. .... เป็น
วาระการ
ประชุม กสม. 
ด้านบริหาร 
4.2 หนังสือ
ราชการเสนอ 
เรื่อง ค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี

- มติที่ประชุม
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ด้าน
บริหาร ครั้งที ่.... 
- เอกสารแบบ
รายงานค าขอ
งบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ....   
ส านักงาน กสม. 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานคุณภาพ 

/ วิธีการควบคุมคุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

งบประมาณ 
พ.ศ. .... ของ
ส านักงาน 
กสม. ไปยัง
คณะรัฐมนตรี 
และส านัก
งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 


