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งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 
  “งบประมาณ”  ในความหมายอย่างกว้าง ๆ  อาจอธิบายได้ว่า  เป็นรูปแบบท่ีแสดง
แผนการใช้เงินในอนาคต  รวมท้ังเป็นเครื่องมือควบคุมหรือกํากับการปฏิบัติงานในอนาคต  โดยมีการ
คาดประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน  และการประมาณการรายรับท่ีคาดว่า
จะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  ในช่วงเวลาท่ีพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  กล่าวอีกนัยหนึ่ง  งบประมาณ 
เป็นแผนแสดงการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหนึ่ง ๆ  ท่ีแสดงถึงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  โดยระบุถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและแผนงานท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า     
แผนดังกล่าวนี้จะรวมถึงการคาดประมาณการ  กิจกรรม  โครงการ  ล่าใช้จ่าย  ตลอดทรัพยากร        
ท่ีจําเป็นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วย 

  บทบาทของงบประมาณมีความสําคัญมากต่อความสําเร็จในภารกิจขององค์กร  มีผู้กล่าวว่า  
โลหิตท่ีทําหน้าท่ีหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายมนุษย์ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่และทํางาน
ตามท่ีสมองสั่งการได้ฉันใด  งบประมาณก็ทําหน้าท่ีเป็นทรัพยากรการบริหารเพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
สามารถดําเนินงานได้ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ฉันนั้น 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชมี เขต 1  มีภารกิจในการ         
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามภารกิจ  จําแนก
ออกเป็น 5  ประเภทรายจ่าย  ได้แก่ 
  1.  งบบุคลากร 
  2.  งบดําเนินดําเนินงาน 
  3.  งบลงทุน 
  4.  งบเงินอุดหนุน 
  5.  งบรายจ่ายอ่ืน 

  การบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับทุกประเภท  ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายท่ีต้ังไว้เกิดประโยชน์สูงสุด  ถูกต้องตามระเบียบ  ทันเวลาหรือเหตุการณ์  โดยท่ัวไปแล้ว
ถือหลักการ  ดังนี้ 
  1.  ตรงตามวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  2.  ตรงตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
  3.  ใช้เงินงบประมาณได้ตามกําหนดเวลา 
  4.  ใช้เงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
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   -   ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   -  ถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
   -  ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 
   -  ถูกต้องตามระเบียบและข้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง 
   -  ถูกต้องตามอํานาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
ข้ันตอนและวิธีการบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีกระบวนการ
และข้ันตอนท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

  1.1 การคํานวณต้นทุนผลผลิต 
    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
   1.  วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ท่ีส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร 
   2.  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการท่ีส่งผลต่อผลผลิตหลัก 
   3.  คํานวณต้นทุนผลผลิตหลัก   
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  1.2 การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : (Medium Term  
Expenditure  Framework : MTEF) 
    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
   1. วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์
การจัดสรรของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน 
งบลงทุน งบดําเนินงาน (งบเพ่ือนักเรียนกลุ่มพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) และงบ
รายจ่ายอ่ืน 
   2.  วิเคราะห์ผลการดําเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องดําเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า 
   3. ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
   4. วิเคราะห์ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา  ท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
   5. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก     
1 ปี  ในลักษณะต่อเนื่อง  โดยใช้ฐานวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในปีปัจจุบัน 
   6.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม       
ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
   7.  สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษา  จัดทํากรอบวงเ งิน 
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
    มีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ท่ีเป็นปัจจุบัน
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   1.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2. ชุดปฏิ บั ติการจัดทําแผนกลยุทธ์และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
    3. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  
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 2. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 
 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 1.  แจ้ งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์  
ข้ันตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 
 2.  สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง  เสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.  วิ เคราะห์ความเหมาะสมการจัด ต้ังงบประมาณของสถานศึกษาและ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ร่ วมกันกําหนดเป้าหมายผลผลิต                 
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5. จัดทําคําของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
เสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบ 

  2.2      การจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 1. ร่วมกับสถานศึกษา  ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ประสานกับกลุ่ มงานนโยบายและแผน จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี 
งบประมาณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินท่ีจะได้รับจัดสรร 
  3. สนั บ สนุ น  ช่ ว ย เหลื อส ถาน ศึกษา ให้ จั ด ทํ า แผ นปฏิ บั ติ ก า รปร ะจํ า 
ปีงบประมาณซ่ึงระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินท่ีจะได้รับจัดสรร 
  4. จัด ทําร่ าง ข้อตกลงผลการปฏิ บั ติ งานระหว่ า ง เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษากับ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบ
ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามลําดับ เพ่ือจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงานต่อไป 
    5. รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    6. แจ้ ง ให้ ส ถาน ศึกษาทราบผลการจั ดส ร รงบประมาณตาม ข้อตกลง 
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลง 

ผลการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 3. การบริหารงบประมาณ 

 การโอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
 1. วิ เคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเ ง่ือนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ 
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร  งบเงินอุดหนุน  งบลงทุน      
งบดําเนินงาน  และงบรายจ่ายอ่ืน)  เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเห็นชอบให้โอน
เปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน/งาน/โครงการท่ีเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนตามนโยบายเร่งด่วน 
 2. กําหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเป็นอํานาจของ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. กําหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายท่ีเป็นอํานาจของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 4. ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษาสามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม
อํานาจของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการและเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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