
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การค านวณต้นทุนผลผลิต 

ความเป็นมา 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   หมวด 4         

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 

 หลักความโปร่งใส 

 หลักความคุ้มค่า 

 หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่เป็นเคร่ืองมือทางด้านการเงินที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารในการ  

ตัดสินใจบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเกิดความคุ้มค่า
กับภาษีของประชาชน 

ประโยชน์ 
1. ตรวจสอบต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ  
2. วัดผลการด าเนินงาน 
3. ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4. วานแผนการท างาน 
5. วัดความคุ้มค่าของงาน 

 

 

 

ตามมาตรา 21 

วรรคแรก ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

วรรคสอง ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท๋ีรับผิดชอบ 
ตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  และรายงานให้ สงป. กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

วรรคสาม ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย ของงานบริการสาธารณะ 
  ดังกล่าว เสนอ สงป. กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

 
 
 



 

แผนภาพการค านวณต้นทุนผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องในการค านวณต้นทุนผลผลิต 

ผลผลิต หลัก  หมายถึง ผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอ่ืนที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการผลิต
ผลผลิต 

ผลผลิตย่อย  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิตและส่งมอบให้กับ
บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการค านวณหา ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน  และ
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหน่วยงานเองและเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่น
ได้  น าไปสู่การ วัดผลการด าเ นินงานของหน่วยงาน และ การประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน 

กิจกรรมหลัก  หมายถึง  กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเอกสาร
งบประมาณที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ย่อย  หมายถึง กิจกรรม ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการค านวณหา                 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม  และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ระหว่างปีของหน่วยงาน เองและ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอ่ืน ได้  น าไปสู่การ วัดผลการด าเนินงานของหน่วย งาน และ การประเมิน                 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ต้นทุน 

ศูนย์ต้นทุน
หลัก 

ศูนย์ต้นทุน
สนับสนุน 

ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย 

ผลผลิตย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรม
หลัก 

ผลผลิต
หลัก 

ผลผลิต
หลัก 

กิจกรรม
หลัก 



 

ศูนย์ต้นทุน หรือ หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นตามโครงสร้าง               
การแบ่งส่วนราชการ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนหลัก หรือ หน่วยงานหลัก  หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงในการ
สร้างผลผลิต 

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ หน่วยงานสนับสนุน   หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงในการสร้างผลผลิต  แต่ท าหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอ่ืน 

ต้นทุน   หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน โดยให้รวม
ทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน  ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และงบกลาง 

ต้นทุนทางตรง  หมายถึง  ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด 

ต้นทุน ทางอ้อม   หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนได้ จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์              
การปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ต้นทุนผลผลิตรวมของส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย  เงินในงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   งบกลาง   รวม  

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร     2,662,741,601.47            29,866,762.80          101,045,644.49      2,793,654,008.76  

2.  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม         387,264,507.23            21,667,707.72            408,932,214.95  

3.  ค่าใช้จ่ายเดินทาง         143,737,130.75            17,498,495.51            161,235,626.26  

4.  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค     2,234,261,144.31          168,046,017.13              6,632,129.94      2,408,939,291.38  

5.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย           80,765,204.74            75,334,719.06                  742,837.73          156,842,761.53  

6.  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน         553,981,501.65            10,991,294.97            564,972,796.62  

7.  ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น             5,103,979.36              2,156,755.26                    63,191.00              7,323,925.62  

          

รวมต้นทุนผลผลิต     6,067,855,069.51          325,561,752.45          108,483,803.16      6,501,900,625.12  

 
 
 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552  (ส านักงาน กศน.) 
 

ผลผลิตหลัก 
เงินใน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ งบกลาง ค่าเส่ือมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ 
หน่วย
นับ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

1.  ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ 3,562,811,854.47 136,608,131.61 61,965,872.20 27,110,276.32 3,788,496,134.60 

             
2,624,848  คน 

           
1,443.32  

2.  ผู้รับบริการการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 1,592,807,708.38 80,869,413.65 31,459,614.25 124,174,155.87 1,829,310,892.15 

          
15,716,288  คน 

              
116.40  

3.  โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี 831,470,301.97 32,902,551.88 14,315,478.98 5,405,265.54 884,093,598.37 

             
1,050,702  คน 

              
841.43  

รวมต้นทุนผลผลิต 5,987,089,864.82 250,380,097.14 107,740,965.43 156,689,697.73 6,501,900,625.12 19,391,838.00     

 

 



กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ชื่อกิจกรรมย่อย ชื่อกิจกรรมหลัก ชื่อผลผลิต 

จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จัดการศึกษานอกระบบ ผลผลิตที ่๔ 

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 

จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นและการ
ฝึกอบรมประชาชน 

ส่งเสริมการรู้หนังสือ 

จัดบริการรายการวิทยุและโทรทัศนเ์พื่อการศึกษา  

จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลผลิตที ่๕ 

ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

จัดบริการกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

จัดบริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน 

จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ป ี

จ้างพนักงานราชการประจ าสถาบันศึกษาปอเนาะ สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

หมายเหตุ  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมเกณฑ์การปันส่วนจากหน่วยงาน
หลักและหน่วยงานสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 
 

กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก 

จัดการศึกษาต่อเนื่อง 

จัดการศึกษานอกระบบ 

ผลผลิตที ่4 

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 

จัดบริการรายการวิทยุและโทรทัศน ์

จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

ผลผลิตที ่5  

ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

จัดบริการกิจกรรมและนิทรรศการ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

จัดบริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน 

ติวเข้มเตมิเต็มความรู้ 

จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 

ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา 

 

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ป ี

 

 

 

 

 

 



 

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  การเข้าใช้งานในระบบ 

ส าหรับส่วนราชการที่ใช้ระบบ Excel Loader ผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน  
(Password) จะต้องด าเนินการในระบบด้วยตนเอง  หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ก าหนดตัวบุคคลผู้ได้รับ
มอบหมายพร้อมจัดท าค าสั่งหรือการมอบหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมิให้มีการม อบหมายได้บุคคล
เพียงคนเดียวทราบรหัสผ่านและสามารถด าเนินการได้เองทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นกับ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีการละเลยจนท าให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานน้ัน ๆ อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 2.  การสร้างและการใช้งานข้อมูลหลักผู้ขาย ในกรณีการจ่ายตรงเจ้าหนี้ 
เมื่อส่วนรา ชการได้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หรือสัญญาเช่า เรียบร้อยแล้ว  ให้จัดท าข้อมูล
หลักผู้ขายโดยด าเนินการตามขั้นตอนในระบบ  พร้อมจัดท าแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหลักผู้ขาย  ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ลงนาม
รับรองความถูกต้องส่งมายังกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 

3. การตรวจสอบ 
ทุกสิ้นวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินเป็นประจ า โดยเรียก

รายงานจากเคร่ือง GFMIS Terminal หรือ ผ่านWeb Report เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 409.3/ว 88 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2549 
 

***ก าหนดแนวปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มี
ความรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน*** 
 

***ส่วนราชการท่ีใช้ระบบ Excel Loader จะตอ้งด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ท้ังรหัส L และ E 
ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริต*** 
 

1. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงินกับข้อมูลการขอเบิกเงินของส่วนราชการ  
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันจากระบบ GFMIS 

 ในการตรวจสอบรายงานดังกล่าวให้พิจารณาว่าถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนเก็บรักษาไว้รอการตรวจสอบต่อไป 



 

******เงินทดรองราชการ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเงินทดรองราชการของส านักงาน กศน. กลุ่มงานคลังได้ด าเนินการประสานงานกับ
กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. กลุ่มงานคลังจะจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับการอนุมัติวงเงินทดรองราชการให้แก่หน่วยงาน 
2. หน่วยงานจะต้องด าเนินการประสานงานกับคลังจังหวัด เพื่อให้คลังจังหวัดยืนยันว่า ส่วน

ราชการมีวงเงินทดรองราชการ จ านวน...............บาท และยังไม่ได้เบิกเงินทดรองราชการมาไว ้
ใช้จ่าย” 

3. จัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังกลุ่มงานคลัง เพื่อกลุ่มงานคลังจะไดป้ระสานงานกับกรมบัญชีกลาง
ต่อไป 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน 
กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

 

เดิม ใหม่ 
ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในจากสถานพยาบาล
เอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุ
จ าเป็นเร่ง ด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลใน
ทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคล
ดังกล่าว เมื่อได้มีในรับรองของแพทย์จาก
สถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ 

เหมือนเดิม 

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษาโรคให้เบิกจ่ายในอั ตราค่าบริการ
สาธารณสุขที่ใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 

เหมือนเดิม 

ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ ให้เบิกได้คร่ึงหนึ่ง
ของจ านวนที่จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกิน 3,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ ให้เบิกได้คร่ึงหนึ่ง
ของจ านวนที่จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกิน 4,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก สถานพยาบาลของทางราชการ 

 

เร่ือง เดิม ใหม่ 
 พ.ร.ก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545 
พ.ร.ก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ. 
2553 

การ
รับรอง
สิทธ ิ

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการเป็นผู้มีอ านาจ
รับรองการใช้สิทธิ 

ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้รั บรองการมีสิทธิของตนเองและ
ของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยสิทธิของตน 

การอนุมัติ ส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า  

ส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ดังต่อไปนี้ 
- ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
- ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือเทียบเท่า 
- หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6หรือเทียบเท่า 

 ไม่มี การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม ให้ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่ง
ปฏิบัติงานอยู่ส่วนราชการระดับกรมแห่งนั้นเป็น
ผู้อนุมัติค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม ทั้งนี้การมอบหมายต้องมิใช่หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม 

 
*หมายเหตุ      เปลี่ยนแบบฟอร์มใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 
                       - เบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

- การรับรองสิทธิให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่ง  
อาศัยสิทธิของตน 

เพิ่มเติมสามารถ Download ได้ที่ WWW.cgd.go.th  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.2/ว.379  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553  

 

http://www.cgd.go.th/


สรุปสาระส าคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๕๓ 

เดิม ใหม่ 
     ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
           ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนอ่ืนใดที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าของงบประมาณเบิกจ่ายเงินตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 
     
 ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก ากับ
ดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย  ตามระเบียบนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่
เป็นไปตามระเบียบนี้  อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
         ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้หัวหน้า
ส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสม 
ประหยัด    และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลัง ก าหนด   หนังสือ
กระทรวงการคลัง     ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๙๖  ลงวันที่  
๑๖  กันยายน  ๒๕๕๓  
     ข้อ ๑๓ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี ้มิให้เบิกจ่าย 
           (๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของ
ช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
            (๒) ค่าจัดพิมพ ์ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นราย
เดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 
และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วน
ราชการ 
            (๓) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือ
ของเย่ียมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ 
         (๔) ค่าทิป 
         (๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
          (๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัด
กิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ ค่าใช้สอย
ท่ีไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตาม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด           

หมายเหตุ    สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์  www.cgd.go.th     
๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๓๒๒  ลงวันที่  ๘  กันยายน   ๒๕๕๓ 
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๙๖   ลงวันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๓ 

 

http://www.cgd.go.th/


สรุประเบียบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ 
------------------- 

เดิม ใหม่ 

      พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๔๘) 
    
  -มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖” 
 
 
      -มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
        -มาตรา  ๑๒  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ า  จะเบิก
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้  เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจ า 
           มาตรา ๑๒ ทวิ  เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตรา
ที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปตามปกติ  ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าที่จ านวนเงินที่
โรงแรมเรียกเก็บ   ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เดินทางไปราชการมิได้เข้าพัก หรือมี
พฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัว
ของผู้น้ัน ในเร่ืองการเบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้   ให้
กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรมทราบ  เพื่อมิ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่ง  หากกระท าซ้ าอีกก็ให้ระงับ
การเบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 
     การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการแจ้ง 
           -มาตรา ๔๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจ า
ส านักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดเดิม   
 
             
 

    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  (ฉบับที่ ๘ )พ.ศ.
๒๕๕๓ 
      -มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า 
“พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ.
๒๕๕๓” 
       -มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา ๓-๔ 
และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับเมื้อพ้นก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
        -มาตรา ๑๒  เพิ่มเติม   
         มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไป
ราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือ
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนให้
บุคคลในครอบครัวหรือผู้จัดการศพของผู้
เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น 
ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไป
ปลงศพ หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด       
       -มาตรา ๔๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในกรณีไปประจ าส านักงาน
ซึ่งตา่งสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไป
ประจ า 
        



เดิม ใหม่ 

-มาตรา ๖๔  ให้น ามาตรา  ๕๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก่กรณีที่ผู้เดินทางไป
ราชการประจ าในต่างประเทศและการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเคร่ืองบิน  
             คู่สมรสหรือบุตรซึ่งต้องเดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างตามมาตรา ๗๐ (๒) และ (๓)  ให้มีสิทธิโดยสารชั้นประหยัด หรือชั้น
ต่ าสุด โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราชั้นต่ าสุด ตามที่เส้นทางที่
ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับค าสั่งเดินทางไปราชการประจ า 
 

-มาตรา ๖๔  ให้ยกเลิกข้อความเดิม  เป็น 
         คู่สมรสหรือบุตรซึ่งมิได้เดินทาง
ติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชกาหรือลูกจ้าง
ที่ไปราชการประจ าในต่างประเทศ   หาก
ประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้าง
ซึ่งเดินทางไปประจ าต่างประเทศ  ให้มี
สิทธิโดยสารชั้นหยัดหรือชั้นต่ าสุด  โดย
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราชั้น
ต่ าสุดตามเส้นทางที่ข้าราช การหรือ
ลูกจ้างนั้นได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
ราชการประจ า  เว้นแต่กรณีท่ีคู่สมรส
หรือบุตรมีความจ าเป็นจะต้องร่วม
เดินทางไปกับข้างราชการหรือหลูกจ้างผู้
นั้น  ให้กระทรวงเจ้าสังกัดท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินในชั้นสูงกว่าสิทธิได้ 

หมายเหตุ  สามารถ Download   ได้ท่ีเว็บไวต์   www.cgd.go.th 
             -หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๓๘๔ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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ค่าโทรศัพท์ของทางราชการ 
-------------------------- 

 *****ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/13828 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 
เร่ือง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โทรศัพท์
ของทางราชการและก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่***** 

สรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อ 4.5  “กรณีข้าราชการพ้นจากต าแหน่งในส่วนราชการน้ัน หรือหมดความจ าเป็นในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครอง และมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการก่อนที่ข้าราชการจะพ้นจากต าแหน่ง หรือ หมดควา ม
จ าเป็นในการใช้โทรศัพท์ ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการจนถึงวันครบรอบใบแจ้งหนี้ของรอบเดือนนั้น” 

 ส าหรับข้าราชการที่พ้นจากต าแหน่งราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด และประสงค์จะขอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือ
ครองพร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี ) ที่ตนเคยใช้ อยู่ก่อนนั้นเป็นของส่วนตัว ให้เสนอเ ร่ืองให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติ ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการโอนให้ข้าราชการรับผิดชอบ ให้ส่วนราชการน ารายได้ที่
ได้รับน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีพัสดุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุป  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ของ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สะสมสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ 
                                       ********************************** 
 ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกงบประมาณรายจ่าย  ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย  และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕.๐๐  ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
แต่ละส่วนราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๒ แยกเป็นแต่ละไตรมาสดังนี้ 
 

ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย 
รายจ่ายลงทุน 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
๑  (ต.ค.๕๒ - ธ.ค.๕๒) ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ 
๒ (ม.ค.๕๓ - มี.ค.๕๓) ๔๓.๐๐ ๓๓.๐๐ 
๓ (เม.ย.๕๓ - มิ.ย.๕๓) ๖๘.๐๐ ๕๖.๐๐ 

        ๔ (ก.ค.๕๓ -  ก.ย.๕๓) ๙๔.๐๐ ๗๕.๐๐ 
 
 สะสมสิ้นสุด  ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ตามเป้าหมายก าหนด  ดังนี้ 

๑. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย  เป้าหมายก าหนดร้อยละ ๙๔.๐๐ 
๒. ภาพรวมรายจ่ายลงทุน  เป้าหมายก าหนดร้อยละ ๗๕.๐๐   

สรุป สิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เบิกจ่ายเงินได้  ดังนี้   
 ๑.  ภาพรวมทุกงบรายจ่าย  ได้รับงบประมาณหลังรับโอน  จ านวน ๗,๕๑๒,๒๒๗,๙๑๑  บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๗๐๖๘๘๒๑๗๘.๔๖บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๐ ตามเป้าหมายก าหนด  ร้อยละ  ๙๔.๐๐ 

 ๒.  ภาพรวมรายจ่ายลงทุน  ได้รับงบประมาณหลังรับโอนจ านวน ๕๒,๖๙๐,๒๕๕บาท เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๑๙,๘๕๒,๓๔๖.๗๘บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๘  ตามเป้าหมายก าหนดร้อยละ ๗๕.๐๐ 

หมายเหตุ  เน่ืองจากส านักงาน กศน. ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แต่มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการ จึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่ายในงบลงทุนในช่วงปลายปี
งบประมาณจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แต่ได้ก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีแล้ว  ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 



 

มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่
ละหน่วยงาน 

  โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นราย
ไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวม 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
๑  (ต.ค.๕๓ - ธ.ค.๕๓) ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๒ (ม.ค.๕๔ - มี.ค.๕๔) ๓๕.๐๐ ๔๔.๐๐ 
๓ (เม.ย.๕๔ - มิ.ย.๕๔) ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ 

        ๔ (ก.ค.๕๔ -  ก.ย.๕๔) ๗๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 
 

 ทั้งนี้  ให้น าอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม  ตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดข้างต้นเป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

ตารางเปรียบเทียบอัตราการเบิกจ่าย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

ไตรมาสที่ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
๑   ๑๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๒  ๓๓.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๓.๐๐ ๔๔.๐๐ 
๓  ๕๖.๐๐ ๖๑.๐๐ ๖๘.๐๐ ๖๘.๐๐ 
๔ ๗๕.๐๐ ๗๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๓.๐๐ 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดประกอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
1. ครุภัณฑ์  
 - ชื่อและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด  

 - ครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด หน่วยงาน
จะต้องจัดท าคุณลักษณะครุภัณฑ์ขึ้นเอง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และเข้าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

2. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 - หน่วยงานที่ขอจะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหากเป็นที่ราชพัสดุต้องมี
เอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเป็นโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์เหนือพื้นดิน  
 - แบบประมาณราคาในการก่อสร้าง 
  * ปร.4 ใช้ส าหรับรวมปริมาณงานแต่ละประเภท 
  * ปร.5  ใช้สรุปราคาค่าก่อสร้าง 
 - แบบก่อสร้างราคา 
 
หมายเหตุ   ในการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างนี้  
หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลที่จ าเป็นและเพียงพอในการขอจัดสรรงบประมาณนี้ 
 
 

**************************************** 


