การจัดทําต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต

เอกสารเผยแพร่ ความรู้
โดย กลุ่มงานบัญชี กองคลัง
สป.มท.

พวกเราชาว สป.มท. มาทําความรู้ จัก

“การจัดทําต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต ”
กันเถอะครับ !!! ^__^

. ความเป็ นมาและความสํ าคัญ .
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.
หมวด การบริ หาร
ราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจ มาตรา กําหนดว่า [วรรคแรก] ให้ส่วนราชการ
จัดทํา บัญชี ต้น ทุ นในงานบริ ก ารสาธารณะแต่ล ะประเภทขึ นตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที กรมบัญชี ก ลางกํา หนด
[วรรคสอง] ให้ ส่ ว นราชการคํา นวณรายจ่ า ยต่ อ หน่ ว ยของงานบริ ก ารสาธารณะที รั บ ผิ ด ชอบตามระยะเวลาที
กรมบัญชี กลางกําหนดและรายงานให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชี กลาง และ ก.พ.ร. ทราบ [วรรคสาม] ให้ส่วนราชการ
ทําการเปรี ยบเทียบรายจ่ายต่อหน่ วย และจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่ วยของงานบริ การสาธารณะดังกล่าวเสนอ
สํานักงบประมาณ กรมบัญชี กลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และหากไม่มีการทักท้วงใด ๆ จากทัง หน่ วยงาน เกี ยวกับแผน
ดังกล่าวภายใน วัน ให้ส่วนราชการดําเนิ นการตามแผนการลดต้นทุน หรื อรายจ่ายนัน เพือปรับปรุ งการทํางานต่อไป
ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว สป.มท. จึงมีหน้าทีจัดทําบัญชี ตน้ ทุนในงานบริ การสาธารณะและ
แผนการลดค่าใช้จ่ายของงานบริ การสาธารณะให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาทีกรมบัญชีกลางกําหนด
. วัตถุประสงค์ ของการคํานวณต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต .
.
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พัฒนาการบริ หารจัดการทางการเงินทีดี ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี (Good Governance)
เพิมความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability)
เพิมความสามารถในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ
วัดผลการดําเนินงาน

. ความหมายและคําจํากัดความ .
การบัญชี ต้นทุน (Cost Accounting) สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับใบอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย
ได้บญ
ั ญัติว่า “ การบัญชี ต้นทุน เป็ นสาขาหนึ งของการบัญชี เกี ยวกับการจําแนก การบันทึก การปั นส่ วน การสรุ ป
และการรายงาน รวมทังการประมาณการต้นทุนหรื อต้นทุนทีคาดไว้ การบัญชี ตน้ ทุนจะรวมถึ งวิธีการออกแบบและ
จัดระบบต้นทุน การแบ่งแยกต้นทุน เช่น การแบ่งแยกตามแผนกกิ จกรรมหรื อผลผลิ ต การเปรี ยบเทียบต้นทุน เช่ น

การเปรี ยบเทียบต้นทุนจริ งกับต้นทุนมาตรฐานหรื อต้นทุนทีประมาณไว้ รวมทังการเสนอและให้ความหมายของข้อมูล
แก่ผบู ้ ริ หาร เพือใช้เป็ นเครื องช่วยในการควบคุมการปฏิบตั ิงานทังในปั จจุบนั และอนาคต ”
ความหมายและคําจํากัดความ (ต่ อ) .
ผลผลิต (Output) หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารที หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทํา การผลิ ต และส่ ง มอบให้ก ับ
บุคคลภายนอก
งานบริ การสาธารณะ (Public Service) หมายถึ ง ผลผลิ ตของหน่ วยงานภาครั ฐ ที มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
ศู น ย์ ต้ น ทุน (Cost Center) หมายถึ ง หน่ ว ยงานภายในส่ ว นราชการที กํา หนดขึ นตามโครงสร้ า งการแบ่ ง
ส่ วนราชการ เช่ น สํานัก ศูนย์ กอง แต่ละหน่ วยงานจะมี การดําเนิ นกิ จกรรมที ต้องใช้ทรั พยากรหรื อต้นทุน
ในการผลิ ต
หน่ วยงานหลัก (Functional Cost Center) หมายถึง หน่ วยงานที มีหน้าที โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรื อ
มีส่วนร่ วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน
หน่ วยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หมายถึ ง หน่ ว ยงานที ทํา หน้า ที ให้บ ริ ก ารกับ หน่ ว ยงานหลัก
หรื อทํางานสนับ สนุ น
ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอืนทีนอกเหนื อจากเอกสารงบประมาณ
ทีอยูภ่ ายใต้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลผลิตย่ อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีหน่ วยงานภาครัฐทําการผลิตและส่ งมอบให้กบั บุคคลภายนอก
กําหนดขึนเพือใช้ในการคํานวณหาต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ตของหน่ วยงาน และสามารถเปรี ยบเที ยบต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปี ของหน่วยงานเองและเปรี ยบเทียบระหว่างหน่วยงานอืนได้
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอืนทีนอกเหนื อจากเอกสารงบประมาณ
ทีอยูภ่ ายใต้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจ กรรมย่ อ ย หมายถึ ง กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ซึ งหน่ วยงานกําหนดขึนเพื อใช้ใ นการคํา นวณหาต้นทุ น
ต่อ หน่ ว ยกิ จกรรม และสามารถเปรี ย บเที ย บต้น ทุ น ต่อ หน่ ว ยกิ จกรรมระหว่า งปี ของหน่ ว ยงานเองรวมทัง
เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอืนได้
ต้ นทุ น (Cost) หมายถึ ง รายจ่ าย เพื อให้ไ ด้ม าซึ งสิ นค้าหรื อบริ ก าร ซึ งอาจเป็ นเงิ นสด สิ นทรั พ ย์อืน หรื อ
การก่อหนีผูกพัน ทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึงสิ นค้าและบริ การ
ต้ นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีสามารถระบุเข้าสํานัก ศูนย์ กอง ทีเป็ นผูผ้ ลิตผลผลิตได้อย่าง
เจาะจงว่าใช้ไปเท่าไหร่ ในการผลิตผลผลิตใด เช่น เงินเดือน ค่าวัสดุทีใช้ในการทํางานเพือผลผลิตนันโดยตรง
เป็ นต้น
ต้ นทุนทางอ้ อม (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีหลาย ๆ สํานัก ศูนย์ กอง ใช้ร่วมกันในการผลิตผลผลิต
ไม่เป็ นค่าใช้จ่ายเฉพาะของ Cost Center ใดเพียงแห่ งเดียว เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างวิจยั ค่าบํารุ งรักษา
อาคาร เป็ นต้น
การปั น ส่ วนต้ น ทุ น (Allocation) หมายถึ ง การแบ่ ง ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยไปยัง กิ จ กรรม กระบวนการผลิ ต
การดําเนินงาน หรื อผลผลิตตามเกณฑ์ต่าง ๆ

ต้ นทุ นรวม (Full Cost) หมายถึ ง ผลรวมของต้นทุน ทังหมดที เกิ ดขึนในการผลิ ต ผลผลิ ตของหน่ วยงาน
โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงแหล่งเงินทุน และเป็ นการคํานวณจากตัวเลขค่าใช้จ่ายทีบันทึกบัญชี ตามเกณฑ์ คงค้ าง * *
* * บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า ง หมายถึ ง หลั ก เกณฑ์ ท างบั ญ ชี ที ใช้ รั บ รู้ เมื อมี ร ายการและเหตุ ก ารณ์ เกิ ด ขึ น มิ ใ ช่ รั บ รู้ เมื อมี ก ารรั บหรื อ
จ่ า ยเงิ น สดหรื อรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด

4. แนวคิดในการจัดทําต้ นทุ นต่ อหน่ ว ยผลผลิต ..
แนวคิด ในการจั ด ทํา ต้ น ทุน ต่ อ หน่ ว ยผลผลิต ของ สป.มท. คือ ต้อ งการคํา นวณต้นทุ นต่อหน่ วย
ผลผลิ ต ให้ได้ใกล้เคียงกับความจริ งให้มากทีสุ ด เพือประโยชน์ในการบริ หารงานและประโยชน์ในการประเมินผล
ความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรทีแท้จริ ง ซึ งตัวเลขทีนํามาคํานวณต้นทุนมาจากค่าใช้จ่ายทังทีเป็ นเงินงบประมาณและ
เงิ นนอกงบประมาณ โดยการจัดทําต้นทุ นของ สป.มท. เป็ นการผสมผสานระหว่า งการจัดทํา ต้นทุนผลผลิ ตและ
ต้นทุนกิ จกรรม และเชื อมโยงต้นทุนของหน่ วยงานภายใน เช่ น สํานัก ศูนย์ กอง เข้ากับกิ จกรรมและผลผลิ ตของ
ส่ วนราชการ การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจะเริ มจากการกําหนดผลผลิตหลักและกิจกรรมหลักในภาพรวมก่อน
แล้วกํา หนดว่า หน่ วยงานใดควรเป็ นหน่ วยงานหลัก หรื อหน่ วยงานใดควรเป็ นหน่ วยงานสนับ สนุ น หลัง จากนัน
นําค่าใช้จ่ายทังหมดของส่ วนราชการมาวิเคราะห์วา่ มีค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อม
แล้วนําค่าใช้จ่ายทังหมดของ สป.มท. มากระจายเข้าสู่ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุ น กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย
กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลักต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ
แผนภาพแสดงขันตอนในการคํานวณต้ นทุนผลผลิต .

!!! สิ งสํ าคัญ !!! ในการวิเคราะห์ และกําหนดผลผลิตย่ อย กิจกรรมย่ อย และหน่ วยนับ
คือ จะต้ องมีความสมําเสมอ และสามารถวัดเปรี ยบเทียบได้ ในแต่ ละปี ทังภายในหน่ วยงาน
และภายนอกหน่ วยงาน
. วิธีการคํานวณต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต .
 กําหนดผลผลิตทังหมดของส่ วนราชการ
 ระบุต้นทุนรวม (Full Cost) ของส่ วนราชการ ซึ งเป็ นต้ นทุนของทรั พยากรทังหมด
ทีใช้ ในการสร้ างผลผลิต
 ระบุต้นทุนทางตรง ซึ งเป็ นต้ นทุนทีมีความสั มพันธ์ โดยตรงกับการผลิตผลผลิต
 ระบุต้นทุนทางอ้ อมทีไม่ สัมพันธ์ โดยตรงกับการผลิตผลผลิต และกําหนดเกณฑ์
ปันส่ วนต้ นทุนทางอ้ อมเข้ าผลผลิต
 รวมต้ นทุนทางตรง ต้ นทุนทางอ้ อม ได้ ต้นทุนของผลผลิต

. การจัดทําแผนลดต้ นทุน .
เมื อ สป.มท. คํ า นวณต้ น ทุน ต่ อ หน่ ว ยผลผลิต ได้ ท ุก ผลผลิต แล้ ว ให้ นํ า ข้ อ มูล แต่ ล ะผลผลิต ของปี ปั จ จุบ ัน
ไปเปรี ย บเทีย บกับ ข้ อ มูล ค่ า ใช้ จ่ า ยของผลผลิต ประเภทเดีย วกัน ของปี ก่ อ น หากรายการใดมีค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ขึ นมากกว่ า ปกติ
จะทําการวิเคราะห์ ลึกลงไปถึงกิจกรรมทีก่ อให้ เกิด ผลผลิต นันว่ ามีกิจ กรรมใดบ้ างทีเสี ยค่ าใช้ จ่ายสู งและไม่ ก่อให้ เกิด ประโยชน์
ทีชั ดเจน ก็จะนํามาจัดทําแผนการลดต้ นทุนต่ อหน่ วยของงานบริ การประจําปี และขอความร่ วมมือ จากหน่ วยงานในสั งกัดทัง
ส่ วนกลางและส่ วนภู มิภาค ให้ ดําเนินการลดต้ นทุนตามแผนการลดต้ นทุนต่ อไป

7. ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ .
 ทําให้ ทราบต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิตในรอบปี ทีผ่านมา
 ใช้ เป็ นข้ อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานให้ กับผู้บริหารทุกระดับใช้ วัดผลสัมฤทธิของการดําเนินงาน
 สามารถนําข้ อมูลทีได้ ไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน หรือกิจกรรมในการปฏิบัตงิ าน
เพือลดกิจกรรมทีไม่ ก่อให้ เกิดคุณค่ า
 หน่ วยงานในสั งกัด สป.มท. สามารถกําหนดกิจกรรม / โครงการตามโครงสร้ าง ภารกิจทีรับผิดชอบส่ งให้ กองคลัง สป.
ได้ อย่ างครบถ้ วนถูกต้ อง
“ การจัดทําต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต ” จะสํ าเร็จและมีประสิ ทธิภาพได้ นัน ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหน่ วยงานใน
สั งกัด สป.มท. ทุกหน่ วยงาน จึงมีความจําเป็ นอย่ างยิงทีจะต้ องสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื องต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต เพือเป็ น
พืนฐานในการนําไปปรับใช้ เพือวางแผนลดค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วยได้ และส่ งผลให้ เกิดการบริหารราชการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึน
หนั ง สื อ อ้ างอิ ง .
“ การจัดทําบัญชีต้นทุน ”

. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

“ การคํานวณต้ นทุนผลผลิตของส่ วนราชการ ”
ร่ วมกับ
สํานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง.

. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้จากห้ องสมุด ชัน อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย … ครับ ^_^

