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งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย   

1.1 การค านวณต้นทุนผลผลิต 
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร 
2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก 
3. ค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก   

1.2 การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : (Medium Term  
Expenditure  Framework : MTEF) 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
1. วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การ

จัดสรรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุนงบลงทุน งบด าเนินงาน 
(งบเพ่ือนักเรียนกลุ่มพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) และงบรายจ่ายอ่ืน 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องด าเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 

งานบริหารงบประมาณ 

งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การค านวณต้นทุนผลผลิต 
 
การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง : MTEF 
 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการ
จัดท าค าของบประมาณ 

การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
 

การโอนและเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
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3. ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 

4. วิเคราะห์ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา  ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

5. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก 1 ปี ใน
ลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้ฐานวงเงินงบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน 

6. เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

7. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท ากรอบวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
มีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ที่เป็นปัจจุบันของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2. ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน

กลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
3. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทาง

การเงิน 7 ด้าน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  

 

2. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  1.  แจ้งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2. สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง  เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเปา้หมายผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

5. จัดท าค าของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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 2.2 การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  1. ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประสานกับกลุ่มงานนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับจัดสรร 

3. สนับสนุน ชว่ยเหลือสถานศึกษาให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณซึ่งระบุ
แผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับจัดสรร 

4. จัดท าร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบร่างข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามล าดับ 
เพ่ือจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานต่อไป 

5. รับแจ้งการจดัสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. แจ้งให้สถานศึกษาทราบผลการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
             ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
 
3. การบริหารงบประมาณ 
 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 1. วิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของงาน/โครงการภายในแผนงาน
และต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน  งบลงทุน งบด าเนินงาน 
และงบรายจ่ายอ่ืน) เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ใน
แผนงาน/งาน/โครงการที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายเร่งด่วน 

2. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นอ านาจของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 

3. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายที่เป็นอ านาจของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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4. ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษาสามารถด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอ านาจ
ของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การและเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545  
 
 


