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1. หลักการเขียนโครงการ

1.1 ความหมายของโครงการ
โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงาน ที่ระบุ

รายละเอียดชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน พื้นที่ใน
การด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม
ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ละโครงการ มีเป้าหมายเพื่อการผลิต
หรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน การเขียนโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่
จะท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย

แผนงานที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้น 
การเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผล เพราะถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จ หมายความว่า แผนงานและนโยบายนั้น บรรลุผลส าเร็จด้วย
โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่น าแผนปฏิบัติการไปสู่การด าเนินงานให้เกิดผล เพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่
ต้องการ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสู่แผนเงินและแผนคนอีกด้วย ความสามารถในการจัดท าโครงการ
จึงเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่นักวางแผนทุกหน่วยงานจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถอื่น ๆ

1.2 ลักษณะส าคัญของโครงการ
1.2.1 โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
1.2.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้ 

โครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง
และต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถปฏิบัติได้ มิใช่วัตถุประสงค์ที่เลื่อนลอย/เพ้อฝัน หรือเกิน
ความเป็นจริง

1.2.3 การก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาว่าจะเริ่มเม่ือไร และสิ้นสุดเม่ือไร ถ้าหากมีการด าเนินกิจกรรมไปเรื่อย ๆ ไม่มีการก าหนด
ขอบเขตเวลา จะไม่ถือว่าเป็นงานโครงการ เพราะมีลักษณะเป็นงานประจ าหรืองานปกติ

1.2.4 สถานที่ด าเนินการของโครงการ ผู้เขียนโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ พื้นที่ ด าเนินการอยู่ที่ใด 
เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน ถ้าเลือกสถานที่ตั้งโครงการไม่เหมาะสมแล้ว ย่อมท าให้ เสียค่าใช้จ่าย
หรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้อาจไม่คุ้มค่า การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ก็อาจท าได้ยาก

1.2.5 มีบุคลากรหรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง จะต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบและควรระบุ บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นให้ชัดเจน

1.2.6 มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ การเขียนโครงการจะต้องระบุแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะแหล่ง
งบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้และต้องระบุว่าอยู่ภายใต้ 
แผนงาน ผลผลิต งบ หมวด ฯลฯ
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1.3 ลักษณะของโครงการที่ดี
โครงการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่หน่วยงานจะได้รับ มีความคุ้มค่า 

โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.3.1 สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
ในขั้นตอนการเขียนโครงการ

1.3.2 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นโยบายของหน่วยงานและนโยบายของ
ประเทศชาติได้ดี

1.3.3 รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ
1.3.4 โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
1.3.5 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้
1.3.6 รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้อง

กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.3.7 โครงการต้องได้รับการสนับสนุน และก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1.3.8 โครงการจะต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยต้องระบุวันเวลาเริ่มต้น และส้ินสุดโครงการ
1.3.9 มีวิธีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
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เทคนิค 3 ความ ใช้เพื่อการวิเคราะห์โครงการ

1. ความสอดคล้อง 
และความสมบูรณ์
ของโครงการ

• ท าอะไร/ท าไมต้องท า : ชื่อโครงการ หลักการ เหตุผล
• ท าเพื่อใคร อะไร อย่างไร ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

ด าเนินงาน 
• ระยะเวลาด าเนินการ
• สอดคล้องกับนโยบาย/แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของ กสม. (5 ปี) 

นโยบาย กสม. 
• ดูแลและวัดความส าเร็จ

- บริหารจัดการ/บ ารุงรักษา
- ติดตามประเมินผล / KPI

2. ความเหมาะสม 
และประโยชน์
ของโครงการ

• ใช้เงินเท่าไหร่ อย่างไร งบประมาณและแผนการด าเนนิงาน ได้แก่
- แผนปฏิบัติงาน
- แผนการใช้เงิน

3. ความเป็นไปได้
ของโครงการ

• มีความเป็นไปได้ ทางเทคนิค ทางการเงิน ความพร้อมและขีดความสามารถ
• ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิทธิมนษุยชนและประชาชน
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1.4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
1.4.2.1 วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ด าเนินการโดย

• ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา
• ก าหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา
• ก าหนดแนวทางแก้ไข

1.4.2.2 เขียนโครงการ โดยมีเทคนิค ดังนี้
1.4.2.1 ก่อนลงมือ ต้องตั้งค าถามและตอบค าถาม “6W1H” 

คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

W1 “ใครเป็นผู้ด าเนินการ” Who

W2 “จะท าอะไรบ้าง” What

W3 “จะท าเมื่อไร” When

W4 “จะด าเนินโครงการที่ไหน” Where

W5 “จะท าโครงการนี้ไปท าไม” Why

W6 “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์” To whom

H1 “จะด าเนินโครงการอย่างไร” How

เทคนิค
การเขียนโครงการ

1.4.2.2 ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
1.4.2.3 ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน
1.4.2.4 จุดประสงค์ของโครงการมีความสัมพันธ์กันกับแผนและนโยบายระดับต่าง ๆ 
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.5.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2567

1.5 ค าอธิบายรายละเอียดโครงการ

เป็นการเชื่อมโยงโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล และ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ จะช่วยให้การด าเนินการรวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์เพื่อใช้
ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมายที่ระบุในแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะ
สามารถเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดท าโครงการหรือนโยบาย บนหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในอนาคตต่อไป

1.5.2 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นใน
การจัดท าโครงการขึ้นมา เพื่อแสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้ม และ
ความส าคัญที่จ าเป็นต้องมีโครงการนี้ โดยวิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหา
ให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่ เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ระบุที่มา 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ หน้าที่ สถานการณ์ 2) ระบุ สภาพปัญหา และ 3) ระบุ
ความจ าเป็น ทั้ง 3 หัวข้อต้อง ชัดเจน ตรงเรื่อง สอดคล้อง

1.5.3 วัตถุประสงค์

โครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็น
ถึงผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็น
การช่วยให้การก าหนดขั้นตอนส าหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรจะต้องค านึงถึงลักษณะที่ดี 5 
ประการ “SMART” โดยอธิบายความหมายไว้ดังนี้

S
Sensible 

“เป็นไปได”้

ต้องมีความ
เป็นไปได้

M
Measurable

“วัดได”้

ต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้

A
Attainable

R
Reasonable

T
Time  

“ระบุสิ่งที่
ต้องการ” 

ต้องระบุสิ่งท่ีต้องการ 
ด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุด

“เป็นเหตุ
เป็นผล” 

ต้องมีความเป็น
เหตุเป็นผล

ในการปฏิบัติงาน

“เวลา” 

ต้องมีขอบเขตของ
เวลาท่ีแน่นอนใน
การปฏิบัติงาน

5



คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.5.4 เป้าหมาย
เป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องต่อโครงการ สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม/เป้าหมาย 
พร้อมคาดการณ์เป้าหมายในอนาคต

1.5.5 ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต 
(Output) 

• คือ ผลที่เกิดขึ้นทันทีหรือผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนนิ 
โครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น

ผลลัพธ์
(Outcome) 

• ผลที่เกิดขึ้นต่อยอดจากผลผลิต หรือผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็น
ผลจุดหมายปลายทาง

1.5.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs)
เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผล เป็นตัวเลขที่นับ
ได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ

เชิงปริมาณ

• ปริมาณที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วย
การวัด เช่น จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมส าหรับการวัด
ในสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน

เชิงคุณภาพ

• ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใด ๆ แต่จะเป็นการวัด
ที่อิงกับค่าเป้าหมาย หรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้  จึงท าหน้าที่ เสมือนเป็นเกณฑ์หรือกรอบก ากับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมิน โดยทั่วไปการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึง
ค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกัน เนื่องจากชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็น 
ค ากว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้อยละความส าเร็จของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละประสิทธิภาพในการจัดท าโครงการ เป็นต้น ดังนั้น ค่าเป้าหมายจึงเป็นตัวที่จะช่วย
บอกถึงนิยาม หรือความหมายหรือ ความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตัวชี้วัดนั้น ๆ
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.5.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากความส าเร็จของ
โครงการทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการตามล าดับของความส าคัญ

1.5.8 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 

ก าหนดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมด าเนินการหรือผู้ที่จะได้รับ
ผลจากการด าเนินงานของโครงการ เป้าหมายเป็นการคาดหวังล่วงหน้าถึงผลที่จะได้รับ
ว่าเป็นปริมาณเท่าใด โดยต้องวัดได้ อย่างเป็นตรรกะและต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

1.5.9 ผลสัมฤทธ์ิคาดว่าจะได้รับ 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ มีความส าคัญ ดังน้ี
1. องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. เป็นการวัดผลความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ ของงานในภาพรวมและงานแต่ละด้านของ
หน่วยงาน

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการในการตัดสินใจ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
งบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ : ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณ และน าผลผลิต (Output) 

ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยหน่วยรับงบประมาณก าหนดตัวชี้วัดและ 
ระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

เครื่องมือในการจัดเก็บ : วิธีการในการจัดเก็บเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

วิธีการคิด : วิธีการค านวณผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

1.5.10 ระยะเวลาการด าเนินงาน/สถานที่ด าเนินงาน

ระยะเวลา : ระบุชัดเจน ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ (วัน เดือน ปี) 
และระยะเวลารวม เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี 
และมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา

สถานที่ด าเนินงาน : ระบุสถานที่ด าเนินการโครงการ เช่น พื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น

1.5.11 วิธีการด าเนินงาน/ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีด าเนินงานเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการ ซ่ึงวิธีด าเนินงานจ าแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม บางครั้ง
นิยมเขียนเป็นรูปปฏิทินรวมกับระยะเวลาด าเนินงานที่แสดงถึงล าดับ 
กิจกรรมก่อนหลัง เพื่อให้โครงการนั้นด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ภายใน
ช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้จริง ง่ายในการก ากับตรวจสอบ

ส าหรับการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานต้องจัดสรรกิจกรรม
อย่างรอบคอบ และเลือกทางที่ได้ผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเพียงพอตามวัตถุประสงค์ ประหยัดงบประมาณ มีองค์ประกอบที่จะ 
บอกถึงความส าเร็จอย่างชัดเจน และสามารถวัดได้อย่างชัดเจน หากใช้
การประเมินผลแบบการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ให้ท า
การแสดงและระบุรายละเอียดของกิจกรรมในรูปแบบของตาราง

1.5.12 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบในโครงการ
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2. ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะต้องน าไปสู่

การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติ ถูกก าหนดให้เป็นแผนระดับที่ 1 ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน
โดยมีการก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติไว้ 6 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เพื่อการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ

ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการยกระดับศักยภาพในหลายมิติ 
ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศบนเวทีโลก

ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคต มีความพร้อม
ท้ังภายใน สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในทศวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และ
มีคุณธรรม

ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และ ลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ประเด็นที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

9

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี

ประเด็นที่
1

2
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นที่

3

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 4

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่

5

6

ประเด็นที่

2
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นแผนในระดับที่  2  ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และใช้เป็น

แนวทางในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน แผนแม่บทที่ก าหนดขึ้นจะมีผลผูกพันต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซ่ึงแผนแม่บททั้ง 23 ด้าน ประกอบด้วย

2.2.1 ความม่ันคง
2.2.2 การต่างประเทศ
2.2.3 การเกษตร
2.2.4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.2.5 การท่องเที่ยว
2.2.6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
2.2.7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
2.2.8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
2.2.9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.2.10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2.2.11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2.2.12 การพัฒนาการเรียนรู้
2.2.13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
2.2.14 ศักยภาพการกีฬา
2.2.15 พลังทางสังคม
2.2.16 เศรษฐกิจฐานราก
2.2.17 ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
2.2.18 การเติบโตอย่างย่ังยืน
2.2.19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ
2.2.20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.2.21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระส าคัญ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมเพื่อ ขจัด
ความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้โดยแผนการปฏิรูปประเทศ แบ่งออกเป็น 13 ด้าน ประกอบด้วย

2.3.1 ด้านการเมือง
2.3.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.3.3 ด้านกฎหมาย
2.3.4 ด้านกระบวนยุติธรรม
2.3.5 ด้านเศรษฐกิจ
2.3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ด้านสาธารณสุข
2.3.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.9 ด้านสังคม
2.3.10 ด้านพลังงาน
2.3.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3.12 ด้านการศึกษา
2.3.13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย

การพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่
เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศ ในระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถ
ก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 
4 ประการ ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของ
วาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนาจ านวน 13 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้น

คุณภาพและความย่ังยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญ

ของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

มูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์

ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะท่ีส าคัญของโลก

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ 7   ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 

เติบโตไดอ้ย่างย่ังยืน
หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทย

ทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสมของโลก

3. มิติความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10   ไทยมเีศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลด
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาตแิละ
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12   ไทยมีก าลังคน

สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570
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2.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และ

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้

คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รายจ่ายเพื่อการช าระ
หนี้ภาครัฐ และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

13

2567

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

2567

1

2
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

4

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5

6

2

สรุปสาระส าคัญยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.6 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(2) ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประสิทธิภาพของภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน

(1) ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 
ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ และให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับ
งบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

(3) ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการ
สาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นล าดับแรก 
ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญในระดับต่ า หรือ
หมดความจ าเป็น พิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ จากการน าความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2566 รวมทั้ง
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2566 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ 

(5) ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน 
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

2.7 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570

เป้าประสงค์ 
(Ultimate goal)

สังคมไทยตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

สร้างเสริมวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนโดยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission) 
1. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน

หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
2. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง
3. เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศในการสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เป้าหมาย (Goals) 
1. พัฒนาให้มีดัชนีสิทธิมนุษยชน
2. ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. จ านวนองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
4.อัตราการด าเนินการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระยะเวลามาตรฐานเพิ่มขึ้น
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

R
Respect 
การเคารพและให้ เกียรติกัน ยอมรับและเห็น

คุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน 
ประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
Impartiality

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน 

มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ และมีเหตุผล

I

G
Great Professional 
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของ
การปฏิบัติงาน รอบรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและ
สหวิทยาการ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและ
เข้าถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหา
ความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชน
ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ มีทักษะใน
การท างาน มีจิตบริการ กระตือรือร้น ตลอดจน
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานได้ พึงตระหนักในหน้าที่ และ
การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยา มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญใน
การคิด แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยึดมั่นและ
ยืนหยัดในความถูกต้อง โดยไม่หวั่นเกรงต่อ
กระแสสังคม และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ้น

High Performance 
เป็นองค์กรที่ มีประสิทธิภาพสู ง  สร้างสรรค์
นวัตกรรมการท างานเพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน 
และประเทศชาติ

H

Trust
เป็ นองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บความ เชื่ อถื อและ ได้ รั บ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้วยการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

T

S
Synergy 

มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ 
ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานซ่ึงกันและกัน 
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือ
กับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริม คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก 
ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ชุมชน
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570
ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้องกบัหลักสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 1.2 สร้างกลไกให้สังคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 2.1 พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นที่ 2.2 พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3.2
พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นที่ 4.1 พัฒนาระบบการจัดการของส านักงาน กสม. ให้เทียบเท่าระดับสากล

ประเด็นที่ 4.2 สร้างกระบวนการสื่อสารและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 4.3 ขยายศักยภาพการด าเนินงานระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

เพิ่มจ านวนหน่วยงานที่มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จ านวนหน่วยงานที่มีนโยบายหรือแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. สร้างมาตรการจูงใจให้หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายหรือก ากับดูแลเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักงาน ป.ป.ช. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น เพื่อผสาน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินนโยบายและประเมินประสิทธิภาพประจ าปี

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่เอกชนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น 

3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกการสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 สร้างกลไกให้สังคมเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

1. ศึกษาและจัดชุดการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้  และการประเมินผลความเข้าใจด้าน
สิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชน โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคม
2. ยกระดับความร่วมมือกับกลุ่ม Social Movement
3. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. จ านวนผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนที่ร่วมด าเนินการกับ กสม. อย่างสม่ าเสมอ (สะสม)
2. จ านวนโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม Social Movement หรือ โครงการของกลุ่ม 

Social Movement ท่ี กสม. สนับสนุนที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (สะสม)
3. จ านวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ

ที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (สะสม)

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

1. สร้างกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายที่มี
ศักยภาพ จัดให้มีศูนย์อบรม เพิ่มศักยภาพ ผู้น าด้านสิทธิมนุษยชน

2. สร้างกลไกการคุ้มครองผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่าย อ้างอิงจากข้อมูล
ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ

3. สร้างเครือข่ายของผู้ที่ มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ นักปฏิบัติการ
ด้านสิทธิมนุษยชน ผู้น าด้านสิทธิมนุษยชน และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยสร้างชุมชน (Community) หรือ Online Community 
ให้กับผู้ให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นศูนย์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ระดมความเห็น และสร้างข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

4. เชื่อมโยงการท างานกับกลุ่ม Social Movement ที่ส าคัญ ตามประเด็นที่แต่ละ
กลุ่มมุ่งเน้น โดยจัดท าฐานข้อมูลการติดต่อ กลไกการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนา
การด าเนินงานร่วมกัน เปิดช่องทางในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 
Social Movement

5. ยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ โดยจัดท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จัดให้มีกลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ อาทิ ด าเนินโครงการ
สิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ 
(UN) หรือ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่น เป็นต้น รวมถึงการสื่อสาร
ที่สม่ าเสมอ ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมประเด็นและ
กลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

2. ร้อยละความสมบูรณ์ของระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนจากโมเดลปัจจัยเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุม
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด

2. พัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเชิงบูรณาการ

3. เปิดช่องทางให้เครือข่ายแจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านระบบดิจิทัล 
โดยสามารถระบุรายละเอียด เช่น พิกัด แนบภาพถ่าย VDO คลิปเสียง 

4. พัฒนา Dashboard แสดงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ดัชนีสิทธิมนุษยชน 
รายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) ข้อร้องเรียน 
ความก้าวหน้าในการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือข้อร้องเรียนที่มี
ความส าคัญ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ทักษะของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลใน Dashboard ออกไปสู่เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนร่วมกัน
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับรับรองการด าเนินงาน
องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละความส าเร็จของการศึกษาและจัดท าเครื่องมือการประเมิน ผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน

2. จ านวนหน่วยงานที่น าเครื่องมือไปใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
(สะสม)

กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา

1. ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Impact Assessment: HRIA) ส าหรับกลุ่มส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่มีผลกระทบต่อรัฐ (National Recommendation Tracking Database) 

2. พัฒนาระบบการประเมินและรับรองหน่วยงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประเมินผล
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA)  โดยพัฒนาหน่วยงานตรวจรับรอง ผู้ตรวจ
รับรอง และเครือข่ายสนับสนุน

3. ผนวกการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับมาตรการจูงใจตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการด าเนินการ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

1. ยกระดับกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. พัฒนาและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนน าข้อเสนอแนะของ กสม. ไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละของการด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

2. ร้อยละของการประสานการคุ้มครองได้ตามเวลามาตรฐาน
3. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา

ด าเนินการ (รวมถึงการเยียวยา)

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนามาตรฐานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การประสานการคุ้มครองให้เกิดการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล พัฒนาบุคลากรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงการท างานทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียว

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบและ
ปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมสากลและน าไปปฏิบัติเป็น
มาตรฐาน

3. พัฒนากลไกการติดตามผลลัพธ์  และผลกระทบทั้ งทางบวกทางลบจาก
การด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนิน
นโยบายของภาครัฐให้กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบในกรอบที่กฎหมายก าหนด

5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐ และน าเสนอทางแก้ไข
เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. จ านวนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการมีส่วนร่วม

2. ร้อยละการน าข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไก
การติดตามการด าเนินงานโดยประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เช่น 
Hackathon Policy Lab Gov. Lab เป็นต้น

2. จัดท า Regulatory Impact Assessment รวมถึงก าหนดแนวทางการติดตาม
ข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนใน
ปัจจุบัน เช่น การรับผู้พ้นโทษเข้าท างาน การล้างทะเบียนประวัติอาชญากร 
เป็นต้น โดย กสม. เป็นผู้น าร่วมกับเครือข่าย

3. พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนและประเมินผล กลไกการติดตาม
การด าเนินนโยบายร่วมกับเครือข่าย เพื่อน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ

4. เชื่อมโยงการท างานกับองค์กรอิสระในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ
จัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ หรือบูรณาการกระบวนการท างาน ฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ

5. พัฒนาประสิทธิผลของกระบวนการจัดท ารายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศ และรายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศให้
ถูกต้อง รวดเร็วทันการณ์
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส านักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการจัดการของส านักงาน กสม. ให้เทียบเท่าระดับสากล

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวปฏิบัติของ
ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหาร
มาตรฐาน

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานประจ าต าแหน่ง และพฤติกรรม
มุ่งหวังตามค่านิยมหลักของส านักงาน กสม.

3. ร้อยละความผูกพันและทุ่มเทของบุคลากรต่อส านักงาน กสม.

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. ศึกษาและน าเครื่องมือเกณฑ์รับรองคุณภาพการบริหารระดับสากล เช่น PMQA 
TQA ISO9001 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ

2. จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม. โดยใช้เกณฑ์รับรองคุณภาพ
การบริหารระดับสากลเป็นแนวทาง เช่น PMQA TQA ISO9001 หรือแนวทาง
ของส านักงานรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น

3. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรโดยสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท างาน
สม่ าเสมอ และจัดให้มีคลังข้อมูล ความรู้ของส านักงาน กสม. เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดการความรู้ และสามารถพัฒนาไปสู่งานวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

4. จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของส านักงาน กสม. ให้ครอบคลุมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล 
การใช้ประโยชน์จาก Big Data การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

5. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระยะยาว
ขององค์กร ให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความต้องการด้านสมรรถนะ การสร้าง
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร อัตราก าลัง โครงสร้างการจัดการ และแนวทาง
การพัฒนาการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการด าเนินงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ กสม.

6. ส ารวจความผาสุกและความผูกพัน และจัดท าแผนการสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร

24



คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างกระบวนการสื่อสารและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

สร้างกระบวนการสื่อสารเชิงรุกต่อพันธกิจ กสม.

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้บทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของ 
กสม.

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. ปรับรูปแบบและแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาแผน / รูปแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
3. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารต่อสาธารณะโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) 

มาใช้ในกระบวนการสื่อสารของ กสม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ขยายศักยภาพการด าเนินงานระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ยกระดับความสามารถการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวังสถานการณ์
และด าเนินการด้านการคุ้มครองและเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จ านวนส านักงาน กสม. สาขาในภูมิภาค (สะสม)

กลยุทธ/์แนวทาง
การพัฒนา

1. พัฒนาส านักงานสาขาให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กสม. ระดับภูมิภาค 
โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวัง /ส่งเสริม/คุ้มครองระดับพื้นที่ 
สนับสนุนเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน

2. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ระหว่างส านักงาน กสม. สาขาภูมิภาค 
และส านักงานส่วนกลาง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อเป็นปัจจัยในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือแนวนโยบาย

3. สร้างกลไกการท างานร่วมกับเครือข่ายระดับภูมิภาคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 

25
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2.8 นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจุดเน้นในปี 2566

27

นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ของส านักงาน กสม.
แนวนโยบายพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานของ กสม. ชุดที่ 4

1. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหา

เชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเช่ือ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด 
รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย

3. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

4. สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของกสม. ในระดับสากล โดยผลักดันให้มีการแก้ไข

บทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ทั้งนี้ เพื่อให้ กสม. ได้รับการปรับ
สถานะจากระดับ B กลับคืนสู่สถานะ A

5. เร่งพัฒนาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง บนฐานคิดใน
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสม. ได้มีนโยบายท่ีจะขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา
เชิงประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญ 5 ประเด็น ได้แก่

(1) สิทธิกระบวนการยุติธรรม 
(2) สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(3) การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 

(4) การขจัดการเลือกปฏิบัติ
(5) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
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2.7 ค าจ ากัดความของแผนงาน

แผนงาน หมายถึง “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าว
เป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผนดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี ซ่ึงส านักงบประมาณ
ได้มีการก าหนดโครงสร้างแผนงาน ดังนี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลากรภาครัฐที่ก าหนดไวใ้น
งบบุคคลากร งบด าเนินงาน ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว แผนงานบุคลากรภาครัฐมีการจัดระบบของแผนงาน 
โดยแสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 1 แผนงาน และแผนงานรอง
บุคลากรภาครัฐที่แสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

1) เป็นบุคลากรภาครัฐ (ไม่รวมลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างกองทุน หรือค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน)
2) จัดสรรงบประมาณให้โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน (ยกเว้นงบกลาง) มีจ านวนและอัตราค่าใช้จ่ายตาม 

กฎหมาย ระเบียบ พิจารณาตามงบรายจ่าย ดังนี้
(1) งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน (เงินเดือน เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน) ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว  

และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(2) งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อก าหนดตามกฎหมาย 

และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน หรือจ่ายให้เป็นรายเดือน) 
และค่าใชส้อย (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)

แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายใน เชิงนโยบาย หรืออาจะ
เป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based ท่ีแสดงค่าใช้จ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 
ซ่ึงประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด 
และลดความซ้ าซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

3. การจัดท าค าของบลงทุน

การจัดท าค าของบประมาณ ประเภทงบลงทุน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตรงตามความต้องการ 
คุ้มค่าต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน โดยส านักงบประมาณก าหนด
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการงบลงทุน รายละเอียด ดังนี้
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3.1 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง ซ่ึงท าให้ที่ดิน 

สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร 

ท้ังที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชย

ผลอาสิน เป็นต้น
แนวทางการพิจารณาการจัดท าค าของบประมาณ 

(1) มีหนังสือแสดงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดินที่เป็นจุดพื้นที่ ด าเนินโครงการ 
มีความพร้อมของสถานที่ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันที

(2) จัดท าแบบแปลน รายละเอียดโครงการ BOQ ประมาณการราคา ปร.4 , ปร.5
(3) การก าหนดค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการ หรืออาคารที่พักอาศัย 

ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน เป็นต้น ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อัตราราคาต่อหน่วยของ
ส านักงบประมาณ

(4) รายการเสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ท าการ ให้จัดส่งภาพถ่ายของสถานที่จะด าเนินการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง 
สภาผู้แทนราษฎร

(5) การเสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ท าการ ไม่ควรเสนอขอซ้ าติดต่อกัน ในพื้นที่เดิมท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณหลังสุด

(6) จัดท าค าชี้แจงพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นของรายการที่เสนอขอรับงบประมาณ
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3.2 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ ตามปกติ มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ 

เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

แนวทางการพิจารณาการจัดท าค าของบประมาณ 
การก าหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอื่นให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ ราคาต่อหน่วย ดังนี้

(1) ราคามาตรฐานตามที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย /ราคาท่ี
ส านักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)

(2) ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(3) ส าหรับส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคานอกบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กล่าวในข้อ (1) – (2) ขอให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอตั้งงบประมาณ และ
ชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะของรายการ ที่มาของราคา/ค่าใช้จ่าย พร้อมเปรียบเทียบราคาและแนบเอกสาร 
คู่เทียบใบเสนอราคา จ านวน 3 ราย

(4) กรณีครุภัณฑ์ทดแทน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้ทดแทนเฉพาะที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี 
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะให้ทดแทนเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 12 ปี ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประเภทรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้เฉพาะในพื้นที่สูงหรือทุรกันดารเท่านั้น (หลักเกณฑ์การพิจารณา
งบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน สภาผู้แทนราษฎร)

(5) หน่วยงานมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที เช่น สถานที่ หรือพื้นที่รองรับครุภัณฑ์
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(1) รายการจ้างที่ปรึกษา กรณีหัวหน้าโครงการ ควรมีประสบการณ์ ระหว่าง 10 - 20 ปี ส าหรับนักวิชาการ/

ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีประสบการณ์ ระหว่าง 5 - 10 ปี โดยให้พิจารณาจ้างสถาบันวิชาการของรัฐหรือองค์กรท่ี
ปรึกษาของรัฐเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ใหเ้หมาะสม กับลักษณะงานของ
โครงการ โดยระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 9 เดือน

(2) รายการอุปกรณ์ โปรแกรม ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(3) กรณีนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณ และจัดท า
การเปรียบเทียบใบเสนอราคา จ านวน 3 ราย พร้อมชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะของรายการและที่มาของ
ราคา/ค่าใช้จ่ายในค าชี้แจงให้ชัดเจน

(4) กรณีค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) แนบท้ายโครงการ และผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับหน่วยงาน /กระทรวง 
ตามวงเงินที่ก าหนด

(5) การจัดฝึกอบรมและสัมมนา ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทั้งด้านจ านวนคน หลักสูตร 
และระยะเวลา รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
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ส่วนที่ 2 แบบฟอร์ม
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดงบประมาณ 

เพื่อใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง : กรุณาระบุความประสงค์ขอปรับ/แก้ไขค าอธิบายตัวชี้วัด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง 

ไมป่รับ หรือ ปรับ แล้วแต่กรณี หากประสงค์ขอปรับ/แก้ไข กรุณาใส่ค าอธิบาย ในช่อง ปรับ/แก้ไขค าอธิบาย

Scan me

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

2566 ไม่ปรับ ปรับ
แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนคนที่ได้รับ
การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
(ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน)

คน 400,000

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย

ที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 
(ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน)

ร้อยละ 80

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
ผลผลิตที่ 2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จ านวนเรื่องร้องเรียน
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า 
(ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ 
และ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒)

ร้อยละ 85

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 
(ส านักรับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)

ร้อยละ 85

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จ านวนรายงานผล

การตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการน าไปปฏิบัติหรือ
มีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า 
(ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ 
และ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒)

ร้อยละ 75

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 1 (ต่อ)

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

2566 ไม่ปรับ ปรับ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลผลิตการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิงพ้ืนที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีกิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
อย่างน้อย (ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้)

กิจกรรม 3

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน กสม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรม
องค์กร และแนวทางการก ากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร 
(ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน)

ฉบับ 1

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้น าศาสนา และตัวแทน
ภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
(ส านักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้)

คน 160

ค าอธิบาย (ถ้ามี)
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 2 : แบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scan me

รายการ

ปี 2566 ปี 2567 เพ่ิม/ลด

ค าชี้แจง
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
1.1.1 เงินเดือน

(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่

1.1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน

(1)......................
1.2 ค่าจ้างประจ า
1.2.1 ค่าจ้างประจ า
1.2.2 เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
ค่าจ้างประจ า

(1)......................
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3.1 ค่าจ้างชั่วคราว

(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่

1.3.2 เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
ค่าจ้างชั่วคราว

1)......................
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่

1.4.2 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(1)......................
(2)......................
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 2 (ต่อ) 

รายการ

ปี 2566 ปี 2567 เพ่ิม/ลด

ค าชี้แจง
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
จ านวน ร้อยละ

2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน

(1)........................
(2).......................
(3).......................
(4).......................

2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ........................
(2).........................
(3).........................
(4) (แสดงรายการ

ภาระผูกพัน)
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี .... ตั้งงบประมาณ
ปี .... ตั้งงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ

4. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและ
ภาระผูกพันตามแบบงบบุคลากร
ข้างต้น)
5. งบรายจ่ายอื่น
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและ
ภาระผูกพันตามแบบงบบุคลากร
ข้างต้น)
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 2 (ต่อ) 

รายการ
ปี 2566 ปี 2567 เพ่ิม/ลด

ค าชี้แจง
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
ปริมาณ งปม.

เงินนอก

งปม.
จ านวน ร้อยละ

แผนงาน.....................................
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย

(1) รายการภาระผกูพัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี .... ตั้งงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์ (ระบุประเภท)

(1) รายการภาระผกูพัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี .... ตั้งงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

(1) รายการภาระผกูพัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี .... ตั้งงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ

4. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและภาระ
ผูกพันตามแบบงบด าเนินงาน 
และงบลงทุนข้างต้น)
5. งบรายจ่ายอื่น
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและภาระ
ผูกพันตามแบบงบด าเนินงาน 
และงบลงทุนข้างต้น)

36



คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 3 : ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scan me

รายการ
รวมวงเงิน

ค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง
หลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
หมวดรายการ : งบเงินอุดหนุน
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส านักบริหารกลาง
(1) เงินเดือน (ใช้แบบฟอร์มแผนงานบุคลากรภาครัฐ)
(2) เงินอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(4) รายการค่าตอบแทนอ่ืน ๆ
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างส านักงาน กสม.
(6) ค่าใช้สอย

(6.1) ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม. (รายเดือน)
(6.2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ

ประจ าต าแหน่ง ส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ า
ต าแหน่ง

(6.3) ค่าเช่าบ้าน ทุกหน่วยงาน
(6.4) เงินประกันสังคม

2. แผนงานพื้นฐาน ทุกหน่วยงาน
2.1 รักษางานเดิม

ปีเดียว
(1) ค่าสาธารณูปโภค ส านักบริหารกลาง
(1.1) ค่าไฟฟ้า
(1.2) ค่าประปา
(1.3) ค่าโทรศัพท์
(1.4) ค่าไปรษณีย์
(1.5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

(2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(2.1) ค่าตอบแทน

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 3 (ต่อ)

รายการ
รวมวงเงิน

ค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง
หลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
(2.2) ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
(3) ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(4) ค่าบ ารุงสมาชิกองค์กรระหว่าง

ประเทศ
(5) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสิทธิมนุษยชน
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน
(7) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ส านักบริหารกลาง 

(*ส านัก/หน่วยเสนอค าขอผ่าน สบก.)

(8) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
เสริมให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(*ส านัก/หน่วยเสนอค าขอผ่าน สสค.)

(9) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ
(10) ค่าใช้จ่ายพัฒนาหอจดหมายเหตุฯ
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเว็บไซต์

ส านักงานฯ 
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ
(13) ค่ารับรองและพิธีการ
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะ/ส านักงานและทรพัย์สิน
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(16) ค่าน้ าหล่อเย็นระบบปรับอากาศ
(17) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

รายการผูกพันฯ ตามสัญญา และมาตรา 23 ส านักบริหารกลาง                           
(2.2) ค่าใช้สอย (ต่อ)
(19) ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 

กสม.
(20) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ

ส านักงานฯ
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 3 (ต่อ)

รายการ
รวมวงเงิน

ค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง
หลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
(2.3) ค่าวัสดุ

(1) วัสดุส านักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

(3) งบลงทุน ทุกหน่วยงาน 
(1) ค่าครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
(*ส านัก/หน่วยเสนอค าขอผ่าน สดส.)

- ครุภัณฑ์ส านักงาน
- ครุภัณฑ์ …

(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- รายการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
- รายการก่อสรา้ง

2.2 เพ่ิมเป้าหมาย
ปีเดียว
(1) ค่าใช้สอย ทุกหน่วยงาน 

ตัวอย่างเช่น 
- โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนและ

เฝ้าระวังสถานการณ์สทิธิมนุษยชน 
- โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน
- โครงการสร้างความร่วมมือเครอืข่าย

สิทธิมนุษยชนด้านสถานะบุคคล
- โครงการสร้างความร่วมมือเครอืข่าย

สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการ Enterprise Relationship 
Planning ERP เช่น งานพัสดุ งานบุคคล เป็นต้น

- โครงการหลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับสูง
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 3 (ต่อ)

รายการ
รวมวงเงิน

ค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง
หลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
(2) งบลงทุน

(2.1) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน
(1) ค่าครุภัณฑ์

1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
(*ส านัก/หน่วยเสนอค าขอผ่าน สดส.)

2) ครุภัณฑ์ส านักงาน
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4) ครุภัณฑ์ …

(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- รายการปรับปรงุ/ซ่อมแซม
- รายการก่อสรา้ง

รายการผูกพันฯ ตามสัญญา และมาตรา 23 ส านักบริหารกลาง
- ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของ

ส านักงาน กสม.
3. แผนงานยุทธศาสตร์

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

ส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้ / 
ส านักบริหารกลาง / 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 , 2
ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเชิง

พ้ืนที่
(1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

1) ค่าใช้สอย ...
2) ค่าวัสดุ ...

(2) ค่าใช้จ่ายลงทุน
1) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...
2) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...

รายการผูกพันฯ ตามสัญญา และมาตรา 23 ส านักบริหารกลาง
- ค่าเช่ารถยนต์ประจ าส านักงาน กสม. พื้นที่

ภาคใต้
- ค่าเช่ารถยนต์ประจ าส านักงาน กสม. พื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 3 (ต่อ)

รายการ
รวมวงเงิน

ค าของบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ค าชี้แจง
หลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต ...
(1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

1) ค่าใช้สอย ...
2) ค่าวัสดุ ...

(2) ค่าใช้จ่ายลงทุน
1) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...
2) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...

4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส านักงาน กสม. พ้ืนที่ภาคใต้

โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ

(1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
1) ค่าใช้สอย ...
2) ค่าวัสดุ ...

(2) ค่าใช้จ่ายลงทุน
1) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...
2) ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 4 : แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2567

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
Scan me

ส านัก/หน่วย..........................................................................

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการ                                                                                                    

1.1 ชื่อโครงการ*....................................................................................................................................................
1.2 วิธีการด าเนินงาน*  ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ลงทะเบียน

1.3 ประเภทงบประมาณ*  งบด าเนินงาน  งบลงทุน

1.4 แหล่งงบประมาณ*  งบประมาณของส านักงาน กสม.  งบประมาณของหน่วยงานอื่น
 ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนที่ 2 : ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนระดับ 3 ยุทธศาสตร์ กสม. 2566 - 2570 และกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้อง

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ................................................................................................................................................. 
ประเด็น..............................................................................................................................................................

เป้าหมาย...........................................................................................................................................................

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ....................................................................................................................

แผนย่อย............................................................................................................................................................

เป้าหมายแผนย่อย............................................................................................................................................

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ......................................................................................................................................

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่...................................................................

2.5 แผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง...................................................................................................................................

2.6 ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ที.่....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ที.่.......................................................................................................................................

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่................................................................................................................................

2.7 กฎหมายที่เก่ียวข้อง ...........................................................................................................................................
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 4 (ต่อ )

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดโครงการ
3.1 หลักการและเหตุผล*
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.2 วัตถุประสงค์*

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
3.3 เป้าหมาย*

1) เป้าหมายผลผลิต...........................................................................................................................
2) เป้าหมายผลลัพธ์...........................................................................................................................

3.4 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้รับ*. ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ* 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.6 กลุ่มเป้าหมาย*

1) ประเภทกลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................
2) จ านวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท.............................................................................................

3.7 พื้นที่ด าเนินงาน* ..............................................................................................................................
3.8 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ*.........................................................................................................
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 4 (ต่อ )

ส่วนที่ 4 : แผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ขอรับจัดสรร* จ านวน............................................................................บาท
4.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย

4.3 แผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ*

ส่วนที่ 5 : ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ล าดับ
ท่ี

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท)

1 ค่าใช้จ่าย......... (ตัวคูณ เช่น ... คน X ... บาท X .... วัน)

2 ค่าใช้จ่าย......... (ตัวคูณ เช่น ... คน X ... บาท X ... วัน)

รวมท้ังสิ้น

กิจกรรม
ร้อยละของแผน

(นับสะสม)

ช่วงเวลาด าเนินงาน
(ระบุเดือน)

งบประมาณที่จะใช้
(จ านวนเงิน)

1.
2.
3.
4.
5.
...

รวม

ชื่อ-นามสกุล

ต าแหน่ง

สังกัด

เบอร์โทรศัพท์

e-Mail
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คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการของบประมาณ (งบลงทุน)

Scan me

1. ชื่อรายการ : ......................................................................................................................................
2. งบประมาณ : .....................................................................................................................................

3. หน่วยงาน : .......................................................................................................................................
4. ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข : ….........……………………………………………………………......................……..

ปีที่จัดซื้อ/จัดหา : ..................................... อายุการใช้งาน : …………......…………………………ปี
5. เหตุผล : เขียนเหตุผล ความจ าเป็นโดยแสดงให้เห็นว่า

1. รายการนี้ใช้ท าอะไร
2. ใช้ในภารกิจด้านไหน
3. อ่ืน ๆ 

6.  รูปภาพประกอบ พร้อมค าอธิบาย (จ านวนกี่รูปก็ได้ เพื่อให้เห็นรายละเอียดทุกส่วนชัดเจน) 

ชื่อ-นามสกุล
ต าแหน่ง
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
e-Mail
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ 6 : แบบรายงานความต้องการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

Scan me

รายการ/ประเภท
ครุภัณฑ์-

สิ่งก่อสร้าง

จ านวน

(หน่วย
นับ)

ราคา
ต่อ

หน่วย 
(บาท)

รวม 
(บาท)

รายการครุภัณฑ/์
สิ่งก่อสร้าง

(ทดแทนหมายเลข
ครุภัณฑ์) อายุการ

ใช้งาน
(ปี)

ทด
แทน

ขอ
ใหม่

เหตุผล
ความ
จ าเป็น

ยืนยันความพร้อมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

นอก
มาตรฐาน

ตาม
มาตรฐาน
ธ.ค. 64

จ านวน
เลข

ครุภัณฑ์
ใบเสนอ
ราคา

Spec รูปถ่าย
ปร.4
ปร.5

แผนงาน

โครงการ

ครุภัณฑ์...

ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ
1. รายการครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน แนบใบเสนอราคา 3 บริษัท/รายการ
2. จัดล าดับความส าคัญของงบลงทุน
3. รายการสิ่งก่อสร้าง แนบแบบแปลน ใบ ปร.4 ปร.5 และภาพถ่ายรายการที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง
4. ระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณา
5. กรณีรายการทดแทนระบุหมายเลขรายการทดแทน อายุการใช้งาน ปีที่จัดซื้อ ให้ชัดเจน
6. กรณีรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แนบสมุดจดทะเบียนรถยนต์ที่ระบุ ปี พ.ศ. ให้ชัดเจน 

ทุกรายการ
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ส่วนที่ 3 แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 47



คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ธันวาคม 2564)

2. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ธันวาคม 2564)

3. บัญชีราคามาตรฐานตรุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564)

4. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ธันวาคม 2564)

5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์
(ธันวาคม 2564)

6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(มิถุนายน 2564)
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ส่วนที่ 4 ปฏิทินงบประมาณ

คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 49



1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงบประมาณ

คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

• การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
25 ต.ค. 65 1. ครม. เห็นชอบการเตรียมการจัดท างบประมาณ 67
ต.ค. 65 – 24 ม.ค. 66 2. ทบทวน ปรับปรุง และจัดท ารายงานประกอบการพิจารณา

การจัดท างบประมาณ 67 ของหน่วยรับงบประมาณ
ต.ค. 65 – ม.ค. 66 3. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดท างบประมาณมิติพื้นที่
ต.ค. – พ.ย. 65 4. การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 67 

และเสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 22 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65 5. ครม. เห็นชอบการจัดท างบประมาณบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับ

และ คกก. บูรณาการ 67 พิจารณาและเห็นชอบวันที่ 29 พ.ย. 65 – 27 ม.ค. 66
1 – 27 ธ.ค. 65 6. คกก. นโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง 

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายฯ (ธ.ค. – ม.ค. 66)
28 ธ.ค. 65 7. การพิจารณางบประมาณรายได้ ก าหนดนโยบายวงเงิน 

และโครงสร้างงบประมาณ 2567 และ เสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 10 ม.ค. 66

• การจัดท างบประมาณ
ธ.ค. – 27 ม.ค. 66 8. หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ 2567 

และส่ง สงป. วันที่ 27 ม.ค. 66 ครม. 
30 ม.ค. – 7 มี.ค. 66 9. สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณ และเสนอ ครม. เห็นชอบ

พร้อมแนวทางการปรับปรุงฯ งบประมาณ 14 มี.ค. 66
22 – 24 มี.ค. 66 10. สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณ เสนอ ครม. เห็นชอบวันที่ 28 มี.ค. 66

และมอบให้ สงป. รับฟังความคิดเห็น
29 มี.ค. – 12 เม.ย. 66 11. สงป. รับฟังความคิดเห็นฯ และเสนอ ครม. วันที่ 25 เม.ย. 66 

รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และเห็นชอบข้อเสนอ 
ร่าง พรบ. งบประมาณ 2567 สงป. 

25 เม.ย. – 10 พ.ค.. 66 12. สงป. พิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567 และเอกสารประกอบ
และ ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567 วันที่ 16 พ.ค. 66

• การอนุมัติงบประมาณ
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66 13. สส.พิจารณา วาระที่ 1
16 – 17 ส.ค. 66 14. สส.พิจารณา วาระที่ 2 - 3
28 – 29 ส.ค. 66 15. สว.พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567 วาระที่ 2 – 3
5 ก.ย. 66 16. สลค. น าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567 ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศใช้
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2. ปฏิทินการจัดท าค าของบประมาณปี พ.ศ. 2567 ของส านักงาน กสม.

คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ช่วงระยะเวลา กิจกรรม
25 ตุลาคม 2565 - ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 พฤศจิกายน 2565 - ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เสนอแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ กสม. รับทราบ

11-15 พฤศจิกายน 2565 - จัดประชุมหรือแจ้งเวียนแนวทางปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหารและส่วนราชการรับทราบแนวทางและเตรียมการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

9 ธันวาคม 2565

16 ธันวาคม 2565

- ส่วนราชการรวบรวมและสรปุโครงการในภาพรวมส่งส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

- ส่วนราชการรวบรวมและสรปุโครงการในภาพรวมส่งส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ)

21 ธันวาคม 2565

27 ธันวาคม 2565

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์วิเคราะห์ความส าเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
และความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีส่งส านักงบประมาณ

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ พร้อมบันทึกข้อมูลค าขอ
งบบุคลากรในระบบค่าใช้จ่ายบุคลากรส่งส านักงบประมาณ

27 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2567 พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ e-budgetting 
เสนอคณะรัฐมนตรีและส่งส านักงบประมาณ

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดท าแบบฟอร์มลงทุนส่งส านักงบประมาณ 
มีนาคม 2566 1. ครม. ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ส านักงบประมาณแจ้งรายละเอียดการพิจารณาค าของบประมาณเบื้องต้น
3. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เสนอแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อผู้บริหารส านักงาน กสม. 
4. ส านักงาน กสม. แสดงความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567
เมษายน – มิถุนายน 2566 1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ประสาน/จัดประชุมเพื่อตรียมการชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก าหนด

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดท าเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์
ประกอบการชี้แจงตามแนวทางและเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
และคณะอนุกรรมาธิการฯ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 - ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการฯ 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง
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