หลักในการจัดทาต้นทุนกิจกรรม

หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (อ้างอิงจากหนังสือสานักงบประมาณที่ นร 0704/ว
33 และหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68)
การจาแนกรายจ่ายตามงบประมาณ มี 2 ลักษณะดังนี้
1.รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.รายจ่ายงบกลาง
1.รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ คือ รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยสามารถจาแนกประเภทงบรายจ่ายออกเป็น 5 ประเภท กล่าวคือ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร เกี่ยวข้องกับรายจ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2 งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจาได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะดังต่อไปนี้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายจ่ายดังนี้
1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้ แก่ผู้ ป ฏิบัติงานให้ ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ เงินค่าตอบแทนการสอบ ค่า
พาหนะเหมาจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึงรายจ่ายที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร (โดยยกเว้ น บริ ก ารสาธารณู ป โภคสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม) เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง แต่ไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองของ
ทางราชการ ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
(3) รายจ่ า ยที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บการปฏิบั ติร าชการที่ไ ม่เ ข้า ลั กษณะรายจ่ า ยอื่ นๆ เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ค่าของขวัญ
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คนทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่ าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.4 งบอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานหน่ ว ยงานขององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ร าชการส่ ว นกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจกการอันเป็นสาธารณประโชยน์
รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายใน
งบรายจ่ายนี้
1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เป็นต้น
2.รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย
ตามรายการต่อไปนี้ ได้แก่ เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เงิน
เลื่อนเงิน เดือนและเงิน ปรับ วุฒิข้ าราชการ เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ เงินสมทบของ
ลูกจ้างประจา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ เงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้ารา ชการ
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

