
กรณุาดูรายละเอยีด “งบบุคลากร” ที่มกีารปรับปรงุ ตามหนังสอืส านักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 45   

ลงวนัที่ 25 ม.ีค. 2547  เรื่อง การปรับปรงุหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ประกอบด้วย 

 

หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 

 

  

 

 รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่ 

 1.  รายจ่ายของส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกจิ   

2. รายจ่ายงบกลาง 

 

1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 

 

 รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับ 

แต่ละส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิโดยเฉพาะ  จ าแนกออกเป็น  5  ประเภทงบรายจ่าย  ได้แก่ 

      1.1  งบบุคลากร 

      1.2  งบด าเนินงาน 

      1.3  งบลงทุน 

     1.4  งบเงินอุดหนุน 

     1.5  งบรายจ่ายอื่น 

  

1.1  งบบุคลากร* หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล 

ภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลกัษณะเงินเดอืน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างช่ัวคราว  และค่าจ้างลูกจ้าง

สญัญาจ้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ   ในลกัษณะรายจ่ายดังกล่าว   

 1.1.1  เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

ทุกประเภทเป็นรายเดือน  โดยมีอตัราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี  รวมถึงเงินที่

กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดอืนและเงินเพ่ิมอื่นที่จ่ายควบกบัเงินเดอืน  เช่น 

               (1)  เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา  ประธาน 

วฒิุสภา  และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

                       (2)  เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

http://www.bb.go.th/02/bud_law/bud_exp/w45.htm
http://www.bb.go.th/02/bud_law/bud_exp/w45.htm
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(3)  เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา  และ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

                       (4)  เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

                       (5)  เงินประจ าต าแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 

                       (6)  เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  

                       (7)   เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

                                         (8)   เงินเพ่ิมค่าวิชา  (พ.ค.ว.) 

                       (9)  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 

                     (10)   เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศกึษาตาม

โครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.) 

                     (11)   เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 

                     (12)   เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกต ิ

                                       (13)   เงินเพ่ิมพิเศษผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.) 

                                       (14)   เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่

ในต่างประเทศ  (พ.ข.ต.) 

                     (15)   เงินเบี้ยกนัดาร  (บ.ก.) 

                         1.1.2  ค่าจา้งประจ า  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า 

ของส่วนราชการ  โดยมีอตัราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า  รวมถึงเงินที่กระทรวง 

การคลังก าหนดให้จ่ายในลกัษณะค่าจ้างประจ า  และเงินเพ่ิมอื่นที่จ่ายควบกบัค่าจ้างประจ า  เช่น 

                     (1)  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

  (2)  เงินเบี้ยกนัดาร  (บ.ก.) 

                            1.1.3  ค่าจา้งชัว่คราว  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างาน 

ปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ   

                            1.1.4  ค่าจา้งลูกจา้งสญัญาจา้ง  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทน 

การท างานให้แก่ลกูจ้างตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 
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1.2  งบด าเนนิงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 

ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณปูโภค  รวมถึง 

รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ  ในลกัษณะรายจ่ายดังกล่าว   

             1.2.1  ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏบิตัิงาน 

ให้ทางราชการ   เช่น 

             (1)  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

                      (2)  เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอื่นๆ  ให้แก่  ก านัน                

ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ผู้ช่วย             

ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  อาท ิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือในการท าศพ 

                      (3)  ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดนิแดน  

ที่ปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง 

                      (4)  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และ

เสมียนคะแนนในการเลอืกตั้ง 

                      (5)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน       

ก่อสร้างที่มีค าสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ 

 (6)  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตังิานด้านการรักษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา 

ราชการและในวนัหยุดราชการ 

 (7)  เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

     (8)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

     (9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวนัิยข้าราชการ 

(10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

(11)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน 

อุดมศกึษาของรัฐ 

                                       (12)  เงินค่าฝ่าอนัตรายเป็นครั้งคราว 

  (13)  เงินค่าที่พักผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 

 (14)  เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศ    

ตามประเพณีท้องถิ่น 
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                                       (15)  ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา 

                                   (16)  ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 

                                       (17)  เงินรางวัลกรรมการสอบ 

 (18)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

                      (19)  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

                                       (20)  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ใน 

ต่างประเทศ 

    (21)  เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง 

หน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

                1.2.2  ค่าใชส้อย  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้น 

บริการสาธารณปูโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร และรายจ่าย

เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

                         รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 

                         (1)  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้

ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการ    

ไฟฟ้า 

                                           (2)  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอปุกรณไ์ฟฟ้าเพ่ิมเติม         

รวมถึงการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า 

                                           (3)  ค่าวางทอ่ประปาภายนอกสถานทีร่าชการ เพ่ือให้ราชการได้

ใช้บริการน า้ประปา  รวมถงึค่าติดตั้งมาตรวัดน า้และอปุกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา 

                                           (4)  ค่าจ้างเหมาเดินทอ่ประปาและตดิตั้งอปุกรณ์ประปาเพ่ิมเติม     

รวมถึงการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

(5)  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท ์                                 

(6)  ค่าเช่าทรัพย์สนิ   ยกเว้นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

                        (7)  ค่าภาษี  ค่าธรรมเนียม 

                        (8)  ค่าเบี้ยประกนั 

        (9)  ค่าจ้างเหมาบริการ   เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึง 

อย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   
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 (10)  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ  โดยมิได้เพ่ิมอายุการใช้งานหรือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างาน 

                                               กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก

ค่าใช้สอย   ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์นิเองให้ปฏบิัติ  ดังน้ี 

                                               1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก 

ค่าใช้สอย   

                             2.  ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

                      รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร  เช่น 

                       (1)  ค่ารับรอง หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของ          

ทางราชการ 

                                         (2)  ค่ารับรองประเภทเคร่ืองดื่ม 

    (3)  ค่าใช้จ่ายในพิธทีางศาสนา 

               รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

อื่น ๆ  เช่น 

     (1)  ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 

     (2)  ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 

     (3)  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 

    (4)  ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร 

                       (5)  ค่าเบี้ยเลี้ยงต ารวจ 

                       (6)  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา 

                       (7) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงนิรางวัล 

    (8)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

                                         (9)  ค่าชดใช้ค่าเสยีหาย หรือค่าสนิไหมทดแทน กรณีเกดิ       

อุบัติเหตุจากทางราชการ 

                                        (10)  เงินรางวัลต ารวจคุ้มกนัทรัพย์สนิของทางราชการ 

                                        (11)  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 

                                    (12)  เงินประกนัสงัคม  (ในฐานะนายจ้าง) 
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                                   1.2.3  ค่าวสัดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของดังต่อไปนี้  

                           (1)  สิ่งของซึ่งโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืง  หมดไปเอง   

แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม 

                           (2)  สิ่งของที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1  ปี    

                                             (3)  สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลา

ประมาณ  1  ปี ขึ้นไป  และมีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงไม่เกนิ  5,000  บาท  ยกเว้นสิ่งของ 

ที่จัดเป็นครุภัณฑต์ามรายการในเอกสารแนบท้าย 

                                             (4)  สิ่งของที่สว่นราชการจัดหามาเพ่ือซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิ 

                                             ค่าวัสดุให้รวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าสิ่งของ  เช่น  

ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง   เป็นต้น 

1.2.4  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

สาธารณปูโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม  ได้แก่ 

(1)  ค่าไฟฟ้า  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกนั  เช่น 

ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น 

                           (2)  ค่าประปา  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกนั  เช่น 

ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น 

                           (3)  ค่าโทรศัพท ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกนั   เช่น  

ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ์  ค่าบ ารุงรักษาสาย  ค่าภาษี   เป็นต้น 

                           (4)  ค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณยี์   ค่าโทรเลข  

ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์  เป็นต้น 

                        (5)  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ 

หรือโทรสาร  ค่าเทเลกซ์   ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทยีม  ค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เนต็  และค่าสื่อสารอื่นๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้รับบริการและ 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกนั 
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      1.3  งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน   ได้แก่        

รายจ่ายที่จ่ายในลกัษณะค่าครุภัณฑ ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก     

งบรายจ่ายอื่นๆ  ในลกัษณะรายจ่ายดังกล่าว   

              1.3.1  ค่าครุภณัฑ ์ หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปนี้  

                        (1)  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุ 

การใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1  ปีขึ้นไป  และมรีาคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงเกนิกว่า  5,000  บาท   

หรือสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑต์ามรายการในเอกสารแนบท้าย  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบั 

ค่าสิ่งของ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

                        (2)  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุง 

ครุภัณฑ ์ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างาน  ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ครุภณัฑ์ 

                        (3)  รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์  

ขนาดใหญ่  เช่น  เคร่ืองบนิ  เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น 

(4)  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ์

              1.3.2  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน

และหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถงึสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งติดตรึงกบัทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดนิ

และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  และมิใช่เป็นการซ่อมแซม  

บ ารุงรักษาตามปกติ  รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงาน  (ที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิตบุิคคล)  

รวมทั้ง     งานด าเนินการเอง  และรายจ่ายเพ่ือจ้างทีป่รึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง  เช่น 

(1)  ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  อาคาร  บ้านพัก   

สนามเดก็เล่น  สนามกฬีา  สนามบิน  สระว่ายน า้  สะพาน  ถนน  ร้ัว  บ่อน า้  อ่างเกบ็น า้  เขื่อน 

เป็นต้น 

                        (2)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งคร้ังแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

               (3)  ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งคร้ังแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

                        (4)  ค่าจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดนิ 

                        (5)  ค่าชดเชยกรรมสทิธิ์ที่ดิน 

                                          (6)  ค่าชดเชยผลอาสนิ 
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 (7)  ค่าเวนคืนที่ดิน 

                         (8)   ค่าจัดสวน 

                                           (9)   ค่าถมดิน 

    

 1.4  งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือ 

ช่วยเหลือ  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ   หน่วยงานในก ากบั 

ของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกจิ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล  องค์การระหว่าง

ประเทศ  นิตบุิคคล  เอกชนหรือกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอดุหนุน 

งบพระมหากษัตริย์  เงินอดุหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายใน 

งบรายจ่ายน้ี 

       งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

       1.  เงินอุดหนุนทัว่ไป  หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

ของรายการ  เช่น  ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตนิุยมวิทยาโลก  ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสยีง

แห่งเอเชีย  เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 

       2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ 

รายการและตามรายละเอยีดที่ส านักงบประมาณก าหนด  เช่น  ค่าครุภัณฑร์ายการ  รถโดยสารขนาด  

12  ที่น่ัง  (เบนซนิ)  1  คัน  หรือค่าสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   

(แบบ  203)  1  หลัง  เป็นต้น    

 

          หนว่ยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญซ่ึงมิใช่ราชการส่วนกลางตาม 

พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน  เช่น 

         1.  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

         2.  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

 

          หนว่ยงานในก ากบัของรฐั   เช่น   

        1.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                        2.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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                    3.  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    4.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

                     5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

  6.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

  7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  8.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

      

  องคก์ารมหาชน  เช่น 

 1.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

   2.  สถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน 

  3.  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ 

  4.  ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร 

   5.  สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

 

  องคก์ารระหว่างประเทศ  เช่น 

  1.  องค์การการค้าโลก 

   2.  องค์การพลังงานโลก 

  3.  องค์การสหประชาชาติ   

   4.  สถาบนัทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย   

  5.  สมาคมไหมโลก 

  6.  สถาบนัสถติิระหว่างประเทศ 

                     7.  กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 

  8.  องค์การอนามัยโลก 

  9.  กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

                        10.  สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 

          11.  สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 
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  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เช่น 

  1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  2.  เทศบาล 

  3.  องค์การบริหารส่วนต าบล 

  4.  กรุงเทพมหานคร 

   5.  เมืองพัทยา 

 

  นติิบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน ์ เช่น 

  1.  นักเรียน  นิสติ  นักศกึษา 

   2.  คณะกรรมการโอลิมปิก 

   3.  สภาลูกเสอืแห่งชาติ 

      4.  โครงการวิจัย 

      5.  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

   6.  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

  7.  สภากาชาดไทย 

    8.  สภาทนายความ 

   9.  เนติบณัฑติยสภา 

                           10.  มูลนิธต่ิางๆ 

  

  เงินอุดหนุนงบพระมหากษตัริย ์ เช่น 

  1.  ค่าใช้จ่ายในพระองค ์

  2.  ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทบั 

  3.  เงินพระราชกุศล 

  4.  เงินค่าข้าวพระแก้วและเคร่ืองสงัเวยพระสยามเทวาธริาช 

  5.  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 

   6.  เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 
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  เงินอุดหนุนการศาสนา  เช่น 

  1.  ค่าใบเบกิของรถไฟของสงัฆาธกิาร 

  2.  เงินอุดหนุนบูรณะวัด 

  3.  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 

  4.  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 

  5.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอสิลาม 

  6.  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 

  7.  เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 

  8.  เงินอุดหนุนกจิกรรมของศาสนาอื่น 

  9.  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น 

                           10.  เงินอุดหนุนยุวพุทธกิสมาคม 

                           11.  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 

                           12.  เงินนิตยภัต 

                           13.  เงินพระกฐิน 

                           14.  เงินบูชากณัฑเ์ทศน์ 

 

  รายจ่ายที่ส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น 

  1.  ค่าฌาปนกจิ 

  2.  ค่าสนิบน 

   3.  ค่ารางวัลน าจับ 

  

หมายเหตุ 

 ตัวอย่างรายจ่ายงบเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว้น้ี  จะเป็นรายจ่ายประเภทงบเงินอุดหนุน 

ทัว่ไปหรืองบเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 

1.5  งบรายจ่ายอืน่  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด        

งบรายจ่ายหน่ึง  หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี   
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         รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง  เช่น   

         1.  เงินราชการลบั 

          2.  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

                       รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี  เช่น 

         1.  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ 

         2.  ค่าภาษีผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 

           3.  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศกึษาหรือพัฒนาระบบต่างๆ  เช่น  ระบบการบริหาร 

จัดการ  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ระบบการจราจร   เป็นต้น 

         4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

          5.  ค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

                           6.  รายจ่ายเพ่ือช าระหน้ีเงินกู้ 

  

2.  รายจ่ายงบกลาง 

 

 รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ 

โดยทัว่ไปใช้จ่าย  ตามรายการดังต่อไปนี้  

 (1)  "เงินเบี้ยหวัดบ าเหนจ็บ านาญ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 

บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ  เงินบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า  เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทน 

ข้าราชการวิสามัญ  เงินค่าทดแทนส าหรับผู้ได้รับอนัตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญเสยีชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ  

การปฏบิัติงานของชาติหรือการปฏบิัตติามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด

บ านาญ   

 (2)  "เงินช่วยเหลอืข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ"  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดกิารช่วยเหลอืในด้านต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และ 

พนักงานของรัฐ  ได้แก่  เงนิช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษ 

ในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 
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 (3)  "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอนัดับเงนิเดอืนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ"  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอนัดับเงินเดือนข้าราชการประจ าปี  เงินเลื่อนขั้น 

เลื่อนอนัดับเงนิเดอืนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี  และ 

เงินปรับวุฒิข้าราชการ 

 (4)  "เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญ 

ข้าราชการ 

   (5)  "เงินสมทบของลกูจ้างประจ า"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็น 

เงินสมทบที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  

   (6)  "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเสดจ็พระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 

หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกจิในการเสดจ็พระราชด าเนิน 

ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือน 

ประเทศไทย 

   (7)  "เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ 

ตั้งส ารองไว้เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

   (8)  "ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

   (9)  "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเบกิจ่ายเป็นเงินราชการลับ  ในการด าเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ 

 (10)  "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ"  หมายความว่า 

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 (11)  "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" 

หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานของรัฐ 

 อน่ึง  นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว 

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลาง 

ตามความเหมาะสมในแต่ละปี  เช่น  เงินรางวัลประจ าปี  เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง  เงินขวัญถุง 
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โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนก าหนด  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงบประมาณ     

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนราชการ  ค่าใช้จ่ายในการช าระหน้ีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค  2003  และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทาง

เศรษฐกจิและสงัคม  เป็นต้น 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

            กองกฎหมายและระเบยีบ 

            ส านกังบประมาณ 

 

 

 

 


