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ส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 

การจัดการความรู้ 
(KM) One - Point Story (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 

หัว
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ง 

การจัดท างบประมาณ (Budgeting) 
เลขที่เอกสาร 013 

วันที่รายงาน /01/58 

ปร
ะเ

ภท
 

 ความรู้พื้นฐาน    การแก้ไขปรับปรุง   ความยุ่งยาก / 
                                                           ปัญหาที่เกิดขึ้น 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้จัดท า 

นางวรรณี ศรีเพ็ญ  นางนันทนา เฉลยจรรยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดท างบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการควบคุมโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนแผนงานต่าง ๆ และเป็น
เครื่องมือช่วยในการวางแผนทางการเงิน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงาน และยังช่วยในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   ในส่วนของภาครัฐจะเริ่มปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี และสิ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ตามหลักกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายนั้น จะมีกฎหมายที่ส าคัญ 2 ประเภทใหญ่ คือ  
1) กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถ้าออกเป็นกฎหมายที่มีส่วนใช้บังคับจะเรียกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และ 2) พระราชบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือ กฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้ง 2 ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่อาจ
เรียกว่า เป็น “กฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย” เป็นกฎหมายที่อนุญาตให้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือจ่ายเงินคงคลังเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยหลักท่ัวไปก็จะมีฉบับเดียว  การจัดท างบประมาณมี 3 ลักษณะ คือ 

1. งบประมาณสมดุล หมายถึง การประมาณการให้รายจ่ายประจ าปีเท่ากับประมาณการรายได้   
2. งบประมาณเกินดุล หมายถึง การประมาณการให้รายจ่ายประจ าปีต่ ากว่างบประมาณการรายได้  
3. งบประมาณขาดดุล หมายถึง ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายได้  

 อนึ่ง การจัดท างบประมาณแบบสมดุลเป็นวิธีการที่ฝ่ายบริหารต้องการรักษาเสถี ยรภาพหรือความต่อเนื่องในภาค
เศรษฐกิจ กล่าวคือในกรณีที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดท างบประมาณในลักษณะ
สมดุลย่อมเป็นผลดีและเหมาะสมที่สุด ข้อจ ากัดของงบประมาณแบบสมดุลจะไม่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
หรือเกิดภาวะเงินฝืด ไม่สามารถปรับได้คล่องตัวตรงกันข้าม หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีสภาพคล่องมากเกินไป เกิดภาวะ
เงินเฟ้อ (Inflation) ฝ่ายบริหารจ าต้องจัดท างบประมาณแบบเกินดุลด้วยการใช้จ่ายให้น้อยลงและจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นเพ่ือดูด
ซับสภาพคล่องทางด้านเศรษฐกิจ และหากสภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน (Stagnation) มีสภาพคล่องในระบบน้อย ขาดแคลนเม็ดเงิน
ในระบบ หรือสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินฝืด (Deflation) ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องจัดท างบประมาณแบบขาดดุลด้วยการใช้จ่าย
ให้มากขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพ่ือให้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นจึงอาจกล่าวได้ว่ า การจัดท างบประมาณแบบ
สมดุล เกินดุล หรือขาดดุล อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่มี ข้อดีและข้อเสียควบคู่กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปีหรือ
ในแต่ละช่วงเวลา และการจัดท างบประมาณลักษณะใดลักษณะหนึ่งจึงมิได้กระท าไปภายใต้อ าเภอใจของฝ่ายบริหาร แต่จัดท า
ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ   
  ในที่นี้จะอธิบายถึงหลักการกว้าง ๆ ในการจัดท างบประมาณซึ่งในการ 
ปฏิบัติงานจริงจะมีรายละเอียดและข้ันตอนที่ปฏิบัติมากกว่านี้ ทั้งในเรื่องการจัดท า 
เอกสาร แบบฟอร์ม นโยบาย แผนงาน ฯลฯ ที่ต้องสอดคล้องเก่ียวเนื่องกัน  

 
2. วัตถุประสงค์      
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและหลักการจัดท างบประมาณ (Budgeting)  
 
 

งบประมาณ(Budgeting) 
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การจัดการความรู้ (KM) One - Point Story :  การจัดท างบประมาณ (Budgeting) (ต่อ) 

3. ขั้นตอน   
  กระบวนการจัดท างบประมาณ เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การวางแผนงบประมาณ 
การจัดท ากรอบวงเงิน การเสนอของบประมาณ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 การจัดท างบประมาณ  ส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและปฏิทินการ
จัดท างบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท ารายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน) และค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์)  งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)  เพ่ือให้ทราบวงเงินสุทธิที่จะ 

                                สามารถน ามาจัดสรรในส่วนที่เป็นเนื้องานตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ 
 การอนุมัติงบประมาณ หมายถึงการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้ง

เอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งร่าง พรบ.งบประมาณฯจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน 3 วาระ คือ วาระที่ 
1 พิจารณารับหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณประจ าปี วาระที่ 2 พิจารณาในขั้น
กรรมาธิการและพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา และวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติร่างและเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน  ก่อนน าทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภิไธย  ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป   ทั้งนี้หากมีการขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้เห็นชอบ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว  

 การบริหารงบประมาณ เป็นการแปลงงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ผู้บริหารทุกระดับชั้น จ าเป็นต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่
ขั้นวางแผนจนถึงขั้นงบประมาณ เป็นผู้มีส่วนตั้งแต่ต้น ในการจัดท าแผนงานและงบประมาณ เพราะต้องเข้าใจในภาพรวมของ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ  หากมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น จะต้องมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรตลอดจนก ากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ
และการควบคุมต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ระบุไว้ ซึ่งการ
บริหารงานงบประมาณเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี  

 การติดตามประเมินผล    การจัดท ารายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายในแต่ละ
หน่วยงานในช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นรายไตรมาส ว่าสามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 
แผนงาน วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้วางไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค 
อย่างไรบ้างในการปฏิบัติงาน ต้องปรับปรุงแผนหรือทบทวนแผนงานหรือไม่ นับเป็น 
ขั้นตอนที่ส าคัญที่ท าให้ฝ่ายบริหารต้องท า หน้าที่ติดตามงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดผล 
การด าเนินงานรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 มีความรู้และเข้าใจแนวทางและหลักการในการจัดท างบประมาณมากขึ้น  

 
5. ข้อควรระวัง 
 จัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้าก่อนการจัดท างบประมาณเนื่องจากระยะเวลาการจัดท างบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
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ผู้รับการถ่ายทอด           

 

 


