คูมือ

สำหรับขาราชการบรรจุใหม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5
มิถุนายน 2562

บทนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทาขึ้นสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง
ซึ่งได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 1 เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การบริหารงานบุคคล (การทดลอง
ปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้ าราชการ หลักเกณฑ์วิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ส่ ว นที่ 2 การบริ ห ารทั่ว ไป (เวลาปฏิบั ติร าชการ การแต่งกายของข้าราชการ สิ ทธิการลาของข้าราชการ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเดินทางไปต่างประเทศ) และส่วนที่ 3 ลักษณะข้าราชการที่ดี (พระบรมราโชวาท ค่านิยม
จรรยาบรรณของข้าราชการ) รวมทั้งบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง วิสัยทัศน์องค์กร
คณะผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
จะได้รับประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ สามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับเป็นคนเก่ง
คนดีขององค์กร

คณะผู้จัดทำ
นางปทุม มีผล
น.ส.สุฑามาศ ชูกลิ่น
นายอภิสิทธิ์ นามเจริญ
น.ส.นิภา พึ่งพันธ์
น.ส.กัญญาภรณ์ แจ่มจันทร์
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“กำกับดูแลและบริหำรกำรใช้จ่ำยเงิน ของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

พันธกิจ (Mission)
 กำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกฎหมำยกำรคลัง กำรบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ กำรตรวจสอบภำยใน ค่ ำ ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ำร เงิ น นอก
งบประมำณ ลูกจ้ำง และควำมรับผิดทำงละเมิ ดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับกำร
รักษำวินัยและควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง
 บริหำรเงินสดภำครัฐ บริหำรกำรรับ -จ่ำยเงิน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 สนับสนุนกำรบริหำรเศรษฐกิจกำรคลังในส่วนภูมิภำค
 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐทำงด้ำนกำรบริหำรกำรเงินภำครัฐ
 เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรคลัง

ยุทธศำสตร์ (Strategic)
ยุทธศำสตร์กรมบัญชีกลำง ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. กำรเป็นกลไกกำกับกำรเงินกำรคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)
2. กำรเป็นกลไกจัดระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังเพื่อกำรให้บริกำรทีเ่ ป็นเลิศ
(Excellence Service : ES)
3. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทลั (Digital CGD : DC)
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 กาหนดอานาจหน้าที่
กรมบัญชีกลาง ดังนี้
1. ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศในด้านการ
บริหารเงินคงคลัง ต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
2. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และหลั ก เกณฑ์ ด้ า นการเงิ นการคลั ง
การบัญชี การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและมาตรฐาน การกากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
5. ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการประเมิ นผลการคลั งภาครั ฐในความรั บผิ ดชอบของกรม รวมทั้ งติ ดตาม
การดาเนินงานและการบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ
6. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนาเงิน
ส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้ งพิจารณาทาความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่
ส่วนราชการขอทาความตกลง
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
8. พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในด้านกากับดูแล การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิ ภาพและความจาเป็นในการดาเนินงาน ของเงินนอกงบประมาณอย่าง
เป็ น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การพั ฒ นากฎระเบี ยบที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก ากั บ และบริ ห ารเงิ น นอก
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
9. กาหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร
ภาครัฐ
10. พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์ และกากับดูแล การบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
11.ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระบบบั ญ ชี ตลอดจนการจั ด ท า
และวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน
12. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
13. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
14. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการ
พัสดุภาครัฐ
15. ให้ คาปรึ กษา เสนอแนะ และให้ ความช่ว ยเหลื อ ด้า นวิช าการทางการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี
การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมหรื อตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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รายชื่อหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง อักษรย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ
กรมบั ญชีกลางมีหน่ วยงาน จ านวน 108 หน่ว ยงาน (3 กลุ่ มวิช าการ 18 กอง 1 ศูนย์ 1 สถาบัน
9 สานักงานคลังเขต และ 76 สานักงานคลังจังหวัด)
หน่วยงาน

ชื่อย่อ

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กองกฎหมำย
กองกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
กองกำรพัสดุภำครัฐ
กองกำกับและพัฒนำระบบเงินนอกงบประมำณ
กองคดี
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
กองค่ำตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล
กองตรวจสอบภำครัฐ
กองบริหำรกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง บำเหน็จบำนำญ
กองบริหำรกำรรับ – จ่ำยเงินภำครัฐ

สล.
กม.
กงค.
กพภ.
กพน.
กค.
กรป.

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบัญชีภำครัฐ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองระบบกำรคลังภำครัฐ

กบค.
กบร.
กยผ.
กคร.

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กจร.

กองละเมิดและแพ่ง
กองสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคลังและบัญชีภำครัฐ

กลพ.
กสพ.
ศทส.
สพบ.

กลุ่มพัฒนำระบบลูกจ้ำง
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนคลังเขต 1-9
สำนักงำนคลังจังหวัด 76 แห่ง

กพจ.
กตน.
กพร.
-

กตป.
กตส.
กงบ.
กรจ.
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ชื่อภาษาอังกฤษ
Office of the Secretary
Legal Affairs Division
Public Financial and Fiscal Management Division
Public Procurement Division
Non-Budgetary Development Division
Litigation Division
Government Procurement Cooperation and
Transparency Division
Compensation and Benefits Division
Government Audit Supervision Division
Salary and Pension Disbursement Management Division
Public Sector Receipt and Disbursement Administrator
Division
Human Management Division
Public Accounting Division
Strategy and Planning Division
Government Fiscal Management Information System
Division
Electronic Government Procurement and Focal Price
Division
Torts and Civil Liability Division
Medical Benefits Division
Information and Communication Technology Center
Public Fiscal and Accounting Personnel Development
Institute
Employee System Development Group
Internal Audit Group
Public Sector Development Group
Regional Office of The Comptroller General (Region…)
The (Province) Provincial office of The Comptroller
General

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562

กรมบัญชีกลำง

สานักงานเลขานุการกรม

กองกฎหมาย

กองการเงินการคลังภาครัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

กองกากับและพัฒนาระบบ
เงินนอกงบประมาณ

กองคดี

กองความร่วมมือและความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กองค่าตอบแทน
และประโยชน์เกื้อกูล

กองตรวจสอบภาครัฐ

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ

กองบริหารการรับ-จ่ายเงิน
ภาครัฐ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบัญชีภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองระบบการคลังภาครัฐ

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและราคากลาง

กองละเมิดและแพ่ง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานคลังเขต 1-9

สานักงานคลังจังหวัด 76 แห่ง
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แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลาง และอานาจหน้าที่โดยย่อ
กรมบัญชีกลาง

สานักงานเลขานุการกรม

กองกฎหมาย

กองการเงินการคลังภาครัฐ

 ปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร
ประสำนรำชกำร งำนกำรเงินกำรบัญชีและ
งบประมำณ งำนพัสดุ อำคำรสถำนที่
พำหนะ และงำนประชำสัมพันธ์

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ด้ำนกำรเงินกำรคลัง
 ให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมำย
และระเบียบกำรคลัง

 เสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรคลังของประเทศ
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรเงินคงคลัง

กองกากับและพัฒนาระบบ
เงินนอกงบประมาณ

กองคดี

 เสนอแนะนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเงินนอกงบประมำณ
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำน
ทุนหมุนเวียนส่วนรำชกำร

กองความร่วมมือและความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
 ดำเนินกระบวนกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง และ
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภำรกิจของกรมบัญชีกลำง
และคดีที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงกำรคลัง
หรือรัฐบำลให้เป็นผู้ดำเนินกำร

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย
กลยุทธ์กำรจัดซื้อโดยรัฐระหว่ำงประเทศ
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตและ
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ
 ดำเนิ นกำรเกี่ ยวกั บกฎหมำย ระเบี ยบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรพัสดุภำครัฐ

กองค่าตอบแทน
และประโยชน์เกื้อกูล
 ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอัตรำด้ำนค่ำตอบแทน
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
 พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์
และอัตรำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูล

กองตรวจสอบภาครัฐ

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำย มำตรฐำน
และระเบียบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ
 กำกับดูแลและพัฒนำกำรตรวจสอบ
ภำยในภำครัฐ

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน
 ดำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรพิ จำรณำสั่ ง จ่ ำ ย
เบี้ ย หวั ด บ ำเหน็ จ บ ำนำญ และเงิ น อื่ น
ในลักษณะเดียวกัน

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับควบคุมตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยเงิน
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้แผ่นดิน
 วิ เครำะห์ กำรเบิ กจ่ ำยของส่ วนรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจ

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดระบบงำนและ
กำรบริหำรงำนบุคคลของกรม

กองบัญชีภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองระบบการคลังภาครัฐ

 กำหนดนโยบำย มำตรฐำน และ
พัฒนำระบบบัญชีภำครัฐ
 วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินแผ่นดิน
 วิ เ ครำะห์ ร ำยงำนกำรเงิ น รวม
ภำครัฐ

กองละเมิดและแพ่ง
 เสนอแนะนโยบำย พั ฒนำ ก ำหนด
หลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บ ควำมรั บ ผิ ด
ทำงละเมิดและแพ่ง
 ดำเนิ นกำรเกี่ ยวกั บควำมรั บผิ ดทำง
ละเมิด และแพ่ง

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ำงส่วนรำชกำร

 เสนอแนะแนวนโยบำยบริหำรงำนของกรม
 วิเครำะห์ จัดทำแผนยุทธศำสตร์แผนงำน
ตลอดจนประเมินผลกำรดำเนินงำน

 ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบงำนบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
 กำหนดกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ เ กี่ ย ว กั บ ส วั ส ดิ ก ำ ร
รักษำพยำบำลบุคลำกรภำครัฐ
 บริหำรจัดกำร ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรรักษำพยำบำลบุคลำกรภำครัฐ

 ดำเนินกำรด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของกรม
 เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศกำรเงิน
กำรคลังของกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนและกำร
บริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของกรม

 พัฒนำกำรบริหำรของกรมให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ

สานักงานคลังจังหวัด 76 แห่ง
 กำกับตรวจสอบและอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินรวมถึงเร่งรัด และติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรในภูมิภำค
 วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลัง รำยงำนกำรเงิน และกำรใช้จ่ำย
 ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในภำรกิจของกรมแก่ส่วนรำชกำรในภูมิภำค
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กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และราคากลาง
 กำกับดูแลและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัสดุภำครัฐ
 กาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
คลังและบัญชีภาครัฐ
 เสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์และดำเนินกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
กำรบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน กำรพัสดุภำครัฐ
 ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกรมและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สานักงานคลังเขต 1-9
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสั่งจ่ำยบำนำญข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงในส่วนภูมิภำค
 ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรเกี่ยวกับภำรกิจของกรม
ให้แก่ส่วนรำชกำรในภูมิภำค
 กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนคลังจังหวัด
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“กจ. เชิงสร้างสรรค์”
สื่อสารเชิงสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
บอกเล่าเรื่องความรู้
สนทนาสาระ กับ กจ.(Q & A)
การจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ความเป็นมืออาชีพ
เป็นที่ปรึกษาด้าน HR ให้บุคลากรทุกระดับ
การบริการทีม่ ีคุณภาพ
มีความเชื่อถือได้
มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
4S
Smart
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเนื้อหำงำนกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
Smile
ยิ้มแย้มแจ่มใส
Smooth ทำงำนรำบรื่นไม่เป็นอุปสรรค
Service กำรให้บริกำร
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บทที่ 1
กำรบริหำรงำนบุคคล
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การทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กาหนดว่า “ผู้ได้รับบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
รู้ ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการ และเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. ส านั ก งาน ก.พ.
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามระยะเวลาที่ ส่ ว นราชการก าหนดเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น
แต่ไม่เกิน 1 ปี และในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ก็สามารถขยายเวลาได้
ครั้งละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี
การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนราชการต้องดาเนินการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 3 ส่วน ตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด คือ
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ ส่วนราชการดาเนินการปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้าง อานาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและกาลั งใจ
ให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนราชการให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ส่วนที่ 3 การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี
ทั้งนี้ ส่ว นราชการต้อ งดาเนิน การให้แล้ว เสร็จ ทั้ง 3 ส่ว นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติห น้า ที่ร าชการ
และนาผลการพัฒ นามาใช้ป ระกอบการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติห น้า ที่ร าชการ หากส่ว นราชการ
ดาเนินการไม่ครบทั้ง 3 ส่วน จะถือว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ผ่ำนกำรพัฒนำและไม่ผ่ำนกำรทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรพลเรือนสำมัญ
เมื่อข้าราชการดาเนินการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 3 ส่วน ครบตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนดแล้วต้องดาเนินการต่อไป คือ
กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (แบบประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร)
องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
• ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- ความสามารถในการเรียนรู้งาน
- ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
- ความสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
• พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- ความประพฤติ
- ความมีคุณธรรม จริยธรรม
- การรักษาวินัย
สัดส่วนคะแนน : คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50:50
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เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://intranet.cgd.go.th >กองบริหารทรัพยากรบุคคล>ดาวน์
โหลดแบบฟอร์ม> แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1. การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) โดย
ให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน
ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)
โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป
2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานใน
การคานวณและไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กาหนด อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ประกาศอัตราร้ อยละของฐานในการคานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเพื่อเลื่ อนเงินเดือน โดยต้อง
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
3. ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไม่ต่ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ 60
4. ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการใน
รอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในวั น ที่ 1 เมษายน หรื อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม จะต้ อ งได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการภายในวั น ที่ 1 ธั น วาคม
หรือวันที่ 1 มิถุนายน แล้วแต่กรณี

-11-

การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ส าหรั บ ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ กรมบั ญ ชี ก ลางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
หนังสือเวียน สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. รั บ รอง ซึ่ ง ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ต ามคุ ณ วุ ฒิ ดั ง นี้ (ระบุ เ ฉพาะวุ ฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับกรม)
อัตรำเงินเดือน (บำท)
ลำดับ
ประเภท และ
ใช้บังคับตั้งแต่
คุณวุฒิ
ที่
ระดับตำแหน่ง
1 ม.ค. 2557
เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
วิชาการ
21,000 – 23,100
ระดับ ปฏิบัติการ
2 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
วิชาการ
17,500 – 19,250
ระดับ ปฏิบัติการ
3 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่
วิชาการ
15,000 – 16,500
น้ อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ป ระกาศนียบัต ร
ระดับ ปฏิบัติการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) หรือ
ทั่วไป
11,500 – 12,650
อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รของส่ ว น
ระดับ ปฏิบัติงาน
ราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลา
ศึ ก ษ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 3 ปี ต่ อ จ า ก วุ ฒิ
ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
5 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ( ป ว ช . ) ห รื อ
ทั่วไป
9,400 – 10,340
ประกาศนี ย บั ต ร ที่ มี ห ลั ก สู ต รก าหน ด
ระดับ ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี
ต่ อ จากวุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาต อน ต้ น
หรือเทียบเท่า
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
- รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
- รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ผลสั มฤทธิ์ของงาน ให้ ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือ
ตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ประเมินจาก 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความมุ่ ง มั่ น จะปฏิ บั ติ ร าชการให้ ดี ห รื อ ให้ เ กิ น มาตรฐานที่ มี อ ยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นอีกทั้ง ยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากหรือท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมี
ผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
2) บริการที่ดี
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ความสนใจใฝ่รู้ สั่ งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการด้วยการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับ
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การด ารงตนและประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสมทั้ ง ตามกฎหมาย คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
5) การทางานเป็นทีม
ความตั้ งใจที่ จะท างานร่ วมกั บผู้ อื่ น เป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม หน่ วยงานหรื อส่ วนราชการ
โดยผู้ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป็ น สมาชิ ก ไม่ จ าเป็ น ต้ องมี ฐ านะหั ว หน้ า ที ม รวมทั้ ง ความสามารถในการสร้ า ง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
กรมบั ญชีกลาง กาหนดให้ สั ดส่ วนผลสั มฤทธิ์ ของงานจะมี คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 70 ส่ วนพฤติ กรรม
การปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ มีคะแนนร้อยละ 30 ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100 คะแนน
กรณีข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน กาหนดให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการเป็นสัดส่วนคะแนนเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 จนกว่าจะสิ้นรอบการประเมินนั้น
3. ในแต่ละรอบการประเมินได้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
และต้องปรับปรุง ดังนี้
ดีเด่น เท่ากับ 90 – 100 คะแนน
ดีมาก เท่ากับ 80 – 89 คะแนน
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ดี
เท่ากับ 70 – 79 คะแนน
พอใช้ เท่ากับ 60 – 69 คะแนน
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60 (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่ง
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ
่มเติม านวณ
ฐานในการค
ประเภทตาแหน่ง
ระดั
บ
ช่
ว
งเงิ
น
เดื
อ
น
สาหรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็ระดั
นต้นบไป
อัตรา
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
สูง
บริหำร
ตัน
สูง
อำนวยกำร
ต้น

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชำญ
วิชำกำร

ชำนำญกำร
พิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร
ทักษะพิเศษ

อำวุโส
ทั่วไป
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน

๖๔,๗๔๐ -๗๖,๘๐๐
๒๙,๙๘๐ -๖๔,๗๓๐
๕๙,๓๖๐ -๗๔,๓๒๐
๒๔,๔๐๐ -๕๙,๓๕๐
๔๘,๔๒๐ -๗๐,๓๖๐
๒๔,๔๐๐ -๔๘,๔๑๐
๔๐,๓๙๐ -๕๙,๕๐๐
๑๙,๘๖๐ -๔๐,๓๘๐
๕๖,๘๒๐ -๗๖,๘๐๐
๒๙,๙๘๐ -๕๖,๘๑๐
๕๖,๐๓๐ -๗๔,๓๒๐
๒๙,๙๘๐ -๕๖,๐๒๐
๔๗,๐๙๐ -๖๙,๐๔๐
๒๔,๔๐๐ -๔๗,๐๘๐
๓๗,๖๒๐ -๕๘,๓๙๐
๑๙,๘๖๐ -๓๗,๖๑๐
๒๗,๓๕๐ -๔๓,๖๐๐
๑๓,๑๖๐ -๒๗,๓๔๐
๑๙,๑๒๐ -๒๖,๙๐๐
๗,๑๔๐ -๑๙,๑๑๐
๕๕,๕๐๐ -๖๙,๐๔๐
๔๘,๒๒๐ -๕๕,๔๙๐
๓๒,๖๓๐ -๕๔,๘๒๐
๑๕,๔๑๐ -๓๒,๖๒๐
๒๙,๕๖๐ -๔๑,๖๒๐
๑๕,๔๑๐ -๒๙,๕๕๐
๒๒,๗๒๐ -๓๘,๗๕๐
๑๐,๑๙๐ -๒๒,๗๑๐
๑๓,๗๒๐ -๒๑,๐๑๐
๔,๘๗๐ -๑๓,๗๑๐
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บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน ๒
ล่าง ๒
บน ๑
ล่าง ๑
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน ๒
ล่าง ๒
บน ๑
ล่าง ๑
บน
ล่าง
บน
ล่าง

๗๑,๗๐๐
๖๙,๙๑๐
๖๘,๕๓๐
๖๒,๒๑๐
๖๐,๙๙๐
๕๒,๓๒๐
๕๑,๒๙๐
๓๗,๒๑๐
๖๘,๕๖๐*
๖๐,๘๓๐*
๖๖,๗๐๐
๖๐,๘๓๐
๕๙,๖๓๐
๕๐,๓๒๐
๔๙,๓๓๐
๓๗,๒๐๐
๓๖,๔๗๐
๒๔,๔๑๐
๒๓,๙๓๐
๑๗,๙๘๐
๖๓,๘๔๐
๕๓,๔๓๐
๔๔,๙๗๐*
๓๒,๒๕๐*
๓๕,๐๗๐
๓๒,๒๕๐
๓๑,๖๑๐
๑๘,๔๘๐
๑๘,๑๑๐
๑๒,๓๑๐

*สาหรับผู้ดารงตาแหน่งในสายงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

บทที่ 2
กำรบริหำรทั่วไป
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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
กำหนดเวลำทำงำนและวันหยุดรำชกำร
1.

2.

3.

4.

กำหนดเวลำทำงำน
เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. หยุดกลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุดรำชกำรประจำสัปดำห์
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้ง 2 วัน
วั น หยุ ด รำชกำรประจ ำปี (วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น วั น ส าคั ญ ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2538 ให้ถือเป็นหลักการว่า กรณี
วันหยุดราชการประจาปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจาปี
ในวันนั้นไปหยุดในวันทางานถัดไป
วันหยุดรำชกำรตำมมติของคณะรัฐมนตรี เป็นครั้งครำว

ที่มา : ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
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การแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการ (สีกากี)
ข้าราชการ
สุภาพบุรุษ
เครื่องแบบสีกากีคอพับ
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี หรือแขนสั้น
 กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับปลายขา
 เข็มขัด ทาด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑ
ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง
 รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า
สีเดียวกับรองเท้า
 เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง รูปตราปักษาวายุภักษ์
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ
 ป้ายชื่อและตาแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดา แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
หรือชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกาหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
 ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
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สุภาพบุรุษ
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
 เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้น สีกากีแขนสั้น
 กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับปลายขา
 รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้า
สีเดียวกับรองเท้า
 เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง รูปตราปักษาวายุภักษ์
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ
 ป้ายชื่อและตาแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดา แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
หรือชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกาหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
 ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
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สุภาพสตรี
เครื่องแบบสีกำกีคอพับ
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี หรือแขนสั้น
 กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี/กางเกงขายาวสีกากี ขาตรง ไม่มีลวดลาย ไม่พับปลายขา
 เข็มขัด ท าด้วยด้ายถักสี กากี หั วเข็มขัดทาด้วยโลหะสี ทองเป็นรูปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ าทางนอน
มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง
 รองเท้ า ให้ ใ ช้ ร องเท้ า หุ้ ม ส้ น หรื อ รั ดส้ น หนั ง หรื อ วั ต ถุ เ ที ยมหนัง สี ด าแบบปิ ด ปลายเท้า
ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง รูปตราปักษาวายุภักษ์
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ
 ป้ายชื่อและตาแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดา แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
หรือชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกาหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
 ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
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สุภาพสตรี
เครื่องแบบสีกำกีคอแบะ
 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี แขนสั้น
 กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี/กางเกงขายาวสีกากี ขาตรง ไม่มีลวดลาย ไม่พับปลายขา
 รองเท้ า ให้ ใ ช้ ร องเท้ า หุ้ ม ส้ น หรื อ รั ดส้ น หนั ง หรื อ วั ต ถุ เ ที ยมหนัง สี ด าแบบปิ ด ปลายเท้า
ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง รูปตราปักษาวายุภักษ์
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ
 ป้ายชื่อและตาแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดา แสดงชื่อตัว ชื่ อสกุล และชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
หรือชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกาหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
 ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย
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แพรแถบ ป้ายชื่อ และเครื่องหมายแสดงสังกัด

แพรแถบ ติดที่หน้าอกเหนือกระเป๋าซ้าย ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
7.5 เซนติเมตร
ชวยศ จุยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล

2.5 เซนติเมตร

ป้ายชื่อพื้นสีดา ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อ
สกุล และชื่อตาแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อตาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคล
กาหนด ติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
เครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง
รูปตราปักษาวายุภักษ์ ทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง

อินทรธนูอ่อน

รูปตราปักษาวายุภกั ษ์
ป้ายชื่อ เหนือกระเป๋า

แพรแถบ เหนือกระเป๋า

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
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อินทรธนูและเครื่องหมายตาแหน่งบนอินทรธนู
ข้าราชการ
1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด
เพิ่มครุฑพ่ำห์

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด






ประเภทบริหาร ระดับสูง/ต้น
ประเภทอานวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ/ชานาญการ
 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

3 แถบเล็ก แถบบนขมวด

 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน

2 แถบเล็ก แถบบนขมวด

 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
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การลาของข้าราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 การลามี 11 ประเภท ได้แก่
(1) การลาป่วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(4) การลากิจส่วนตัว
(5) การลาพักผ่อน
(6) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(10) การลาติดตามคู่สมรส
(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
1. กำรลำป่วย
 เสนอหรือส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลา กรณีจาเป็นจะเสนอหรือส่งในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
 ผู้อื่นสามารถลาแทนได้ในกรณีที่ป่วยจนไม่สามารถลงชื่อได้
 ลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์
 ไม่ถึง 30 วัน อยู่ในดุลพินิจผู้มีอานาจอนุญาต
 ผอ.กอง/ศูนย์/สถาบัน/เลขานุการกรม/คลังเขต/คลังจังหวัด มีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 60
วัน
 (สาหรับข้าราชการในสังกัด)
 อธิบดีมีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 120 วัน
 (อธิบดีมอบอานาจให้ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/คลังเขต คาสั่งที่ 176/2557)
 ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 120 วัน
2. กำรลำคลอดบุตร
 เสนอหรือส่งใบลา ก่อนหรือในวันที่ลา
 จะลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดก็ได้
 ลาได้ไม่เกิน 90 วัน
 ลาคลอดแล้วไม่ได้คลอดตามที่กาหนด ขอยกเลิกวันลาได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้ว
เป็นวันลากิจส่วนตัว
 ผอ.กอง/ศูนย์/สถาบัน/เลขานุการกรม/คลังเขต/คลังจังหวัด ผู้มีอานาจอนุญาต

-23-

3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร
 ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
 เสนอหรือจัดส่ง ใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คลอด
 ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทาการ
 ผู้มีอานาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานได้ (ใบทะเบียนสมรส สูติบัตร คารับรองของ
ผู้บังคับบัญชา)
 ส่วนกลางเป็นอานาจของอธิบดี มีอานาจอนุญาต (มอบอานาจให้ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/คลังเขต
คาสั่งที่ 176/2557)
 ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุญาต
4. กำรลำกิจส่วนตัว
 ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นจะเสนอ/จัดส่งใบลาแล้ว หยุดราชการ
ไปก่อนก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลโดยเร็ว
 กรณีเสนอ/จัดส่ง ก่อนไม่ได้ ให้เสนอ/จัดส่งทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ได้ไม่เกิน 150 วันทาการ (ลาต่อเนื่อง)
 ผอ.กอง/ศูนย์/สถาบัน/เลขานุการกรม/คลังเขต/คลังจังหวัด มีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 30
วัน
 ส่วนกลาง อธิบดีมีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 45 วัน (มอบอานาจให้ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/
คลังเขต คาสั่งที่ 176/2557)
 ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 45 วัน
5. กำรลำพักผ่อน
 ปีงบประมาณหนึ่งลาได้ 10 วันทาการ
 รับราชการติดต่อไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
 รับราชการไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วันทาการ
 ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
 ผอ.กอง/ศูนย์/สถาบัน/เลขานุการกรม/คลังเขต/คลังจังหวัด
ทั้งนี้ ข้ำรำชกำรที่ไม่มีสิทธิลำพักผ่อนในปีที่ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(2) ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับบรรจุ
เข้ารับราชการอีก
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นๆนอกจากกรณีไปรั บราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ ต่อมาได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีก
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6. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์
 เสนอหรือจัดส่ง ใบลา ก่อนวันอุปสมบทหรือเดินทางฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน (น้อยกว่า 60 วัน
ให้ชี้แจงเหตุผล)
 ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางฯ ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาฯ (นับเวลารวมอยู่ในระยะเวลาที่ลา)
 ลาไปแล้วไม่ได้อุปสมบทฯ ขอยกเลิกได้ ที่หยุดไปให้ถือเป็นลากิจ
 ปลัดกระทรวง เป็นผู้มีอานาจอนุญาต
 อธิบดีมอบให้ ที่ปรึกษาฯ/รองอธิบดี/คลังเขต : พิจารณาการลา (คาสั่งที่ 176/2557)
7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมทหำร
 เข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานการลาไม่น้อยกว่า 48 ชม.
 เข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานการลา ภายใน 48 ชม.
 ให้ไปโดยไม่ต้องรอคาสั่งอนุญาต
 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน (ขยายได้ไม่เกิน 15 วัน)
 อธิบดี เป็นผู้มีอานาจอนุญาต (มอบอานาจให้ที่ปรึกษา/รองอธิบดี/คลังเขต คาสั่งที่ 176/2557)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอานาจอนุญาต (สาหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค)
8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือดูงำน
 ต่างประเทศ อธิบดี
 ในประเทศ ที่ปรึกษา / รองอธิบดี (คาสั่งคาสั่งที่ 176/2557)
9. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
 รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นผู้มีอานาจอนุญาต
 ลาไปไม่เกิน 1 ปี ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน
 รายงานผลให้ รัฐมนตรีในสังกัดทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10. กำรลำติดตำมคู่สมรส
 ปลัดกระทรวง เป็นผู้มีอานาจอนุญาต
 ลาได้ไม่เกิน 2 ปี อนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี
 ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ
11. กำรลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
 ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระทาการตามหน้าที่ ทาให้เป็นผู้ทุพพลภาพ พิการ
 ลาไปฝึกอบรมได้ไม่เกิน 12 เดือน
 อธิบดี มีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน
 ปลัดกระทรวง มีอานาจอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 เดือน
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สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
ค่ำตอบแทนที่ข้ำรำชกำรได้รับจำกทำงรำชกำร นอกเหนือจำกเงินเดือนซึ่งเป็นกำรตอบแทนให้ตำมค่ำ
ของงำนในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลต่ำงๆ อีกด้วย โดยสวัสดิกำรเป็นกำรให้
ค่ำตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้ำรำชกำรมีควำมรู้สึกสะดวกสบำยและมีควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิต ส่วนประโยชน์
เกื้อกูลนั้น เป็นกำรให้ค่ำตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
ค่ารักษาพยาบาล ขำรำชกำรมีสิทธิไดรับค่ำรักษำพยำบำลจำกทำงรำชกำรสำหรับตนเอง บิดำและมำรดำ
คู สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไมเกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมำย
และยั งไมบรรลุ นิ ติภำวะหรือบรรลุ นิ ติภ ำวะแต่ เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมื อนไรควำมสำมำรถที่อยู่ ใน
อุปกำระเลี้ยงดูของข้ำรำชกำร (ไมรวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หำกบุตรคนใดตำยลง
ก่อนบรรลุนิติภำวะให้สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลสำหรับบุตรคนถัดไปแทนได (กรณีบุตรมำกกว่ำ 3 คน)
ค่าเล่าเรียนบุตร ผู้มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตร ให้ข้ำรำชกำรเบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรสำหรับ
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยคนที่ 1 ถึง คนที่ 3 ตำมลำดับก่อนหลัง และอำยุไมเกิน 25 ปบริบูรณ์ ในวันที่ 1
พฤษภำคมของทุกปี (ไมรวมบุตรบุญธรรม) ในกรณีที่ผู้ใดมีบุตรมำกกว่ำ 3 คน หำกบุตรคนใดคนหนึ่งในจำนวน
3 คน ที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ตำย กำยพิกำรจนไมสำมำรถ เล่ำเรียนไดหรือเป็น
คนเสมือนไรควำมสำมำรถที่มิไดศึกษำในสถำนศึกษำที่มีสิ ทธิ ไดรับเงิน สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไมสมประกอบ ก่อนอำยุครบ 25 ปบริบูรณ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกั บ
กำรศึ กษำของบุ ตรเพิ่ มขึ้ นเท่ ำจ ำนวน บุ ต รที่ ต ำย กำยพิ ก ำร หรื อ เป็ น คนไรควำมสำมำรถ คนเสมื อ นไร
ควำมสำมำรถ วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน ไมสมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน
บาเหน็จบานาญ (กรณีเป็นสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร)
บำเหน็จ คือ เงินที่จ่ำยให้แกสมำชิก โดยจ่ำยให้ครั้งเดียว เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง
บำนำญ คือ เงินที่จ่ำยให้ แกสมำชิกเป็ นรำยเดือน โดยจ่ำยตั้งแต่ สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง
จนกระทั่ง ผู้นั้นถึงแกควำมตำย
เงินสะสม คือ เงินที่สมำชิกส่งเขำกองทุนเป็นรำยเดือน ขณะนี้กำหนดไวร้อยละ 3 ของเงินเดือน
เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ำยสมทบเงินสะสม โดยส่วนรำชกำรส่งเงินสมทบเขำกองทุนเท่ำกับเงินสะสม
รำยเดือน ขณะนี้กำหนดไวร้อยละ 3 ของเงินเดือน
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เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ำยเพิ่มให้แกสมำชิกซึ่งเป็นข้ำรำชกำรอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติใช้บังคับและ
เลือกรับบำนำญในอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด โดยคำนวณระยะเวลำจำกวันที่เริ่มเข้ ำรับรำชกำรจนถึง
วันที่สมัคร เป็นสมำชิกกองทุนและนำส่งเข้ำกองทุน
เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐจ่ำยเพิ่มตำมอัตรำที่กำหนดตั้งแต่ วันที่เป็นสมำชิกจนถึงวันที่ออกจำกรำชกำร
เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้แกสมำชิกซึ่งรับบำนำญ
ผลประโยชนตอบแทน คือ ผลประโยชนที่ไดรับตอบแทนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย
ที่กองทุนไดนำไปลงทุน
บำเหน็จตกทอด คือ เงินที่จ่ำยให้แกทำยำทหรือบุคคล ซึ่งสมำชิกผู้ตำยแสดงเจตนำไว โดยจ่ำยให้
ครัง้ เดียว เมื่อสมำชิกหรือผู้รับบำนำญถึงแกควำมตำย
บำเหน็จดำรงชีพ คือ เงินที่จ่ำยให้แกผู้รับบำนำญเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพโดยจ่ำ ยให้ครั้งเดียว
โดยผู้รับบำนำญมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพตำมอัตรำและวิธีก ำรที่กำหนดในกฎกระทรวงกำรคลังแต่ต้ อง
ไมเกิน 15 เทำของบำนำญรำยเดือนที่อยู่นั้นไดรับ
สิทธิในการไดรับบาเหน็จบานาญ
(1) สมำชิกซึ่งมีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 10 ปบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไมถึง 25 ปบริบูรณ์ ให้มีสิทธิไดรับบำเหน็จ
(2) สมำชิกซึ่งมีเวลำรำชกำรตั้งแต่ 25 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิไดรับบำนำญ
(3) นอกจำกกรณีข้ำงต้น สมำชิกมีสิทธิไดรับบำเหน็จบำนำญด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 เหตุทุพพลภำพ
 เหตุทดแทน
 เหตุสูงอำยุ
สมำชิกซึ่งมีสิทธิไดรับบำเหน็จบำนำญด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่ำวข้ำงต้ นมีหลักเกณฑ์ ในกำรไดรับ
บำเหน็จบำนำญ ดังนี้
 เวลำรำชกำรตั้งแต่ 1 ปบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับบำเหน็จ
 เวลำรำชกำรตั้งแต่ 10 ปบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิไดรับบำนำญ
เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง สมำชิกซึ่งมีสิทธิไดรับบำเหน็จบำนำญตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นจะมี
สิทธิไดรับบำเหน็จบำนำญและเงินประเภทอื่นๆ แล้วแต่กรณีดังนี้
 กรณีรับบำเหน็จ
(1) บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร
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(2) เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทน
 กรณีรับบำนำญ
(1) บำนำญ = อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร
50
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ำย
(2) เงินชดเชยเทำจำนวนที่ส่วนรำชกำรจ่ำยให้กองทุนตั้งแต่วันที่เป็นสมำชิก
(3) เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทน
(4) มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตร
การนับเวลาราชการเพื่อคานวณบาเหน็จบานาญ
(1) ให้นับจำนวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย (กรณีกำรนับเวลำรำชกำรเพื่อให้ เกิดสิทธิในกำรได
รับบำเหน็จบำนำญ ให้นับเป็นปี เศษของปีถ้ำถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี)
(2) ให้นับเฉพำะวันรำชกำรที่ไดรับเงินเดือนจำกงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดเงินเดือนเท่ำนั้น
(3) หำกมีเวลำป่วย หรือลำ หรือพักรำชกำร หำกไดรับเงินเดือน
 เต็มให้นับเต็ม
 ครึ่งหนึ่งให้นับครึ่งหนึ่ง
 ไมไดรับเงินเดือนเลย มิให้นำมำนับเป็นเวลำสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญ
บาเหน็จตกทอด
 กรณีข้ำรำชกำรเสียชีวิต = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร
 ผู้รับบำนำญเสียชีวิต = 30 เทำของเงินบำนำญรำยเดือน – บำเหน็จดำรงชีพ (ถ้ำมี)
การจ่ายบาเหน็จตกทอด ให้แบ่งจ่ำยบำเหน็จตกทอดแกทำยำท ดังนี้
 ทำยำทตำมกฎหมำย มีสิทธิไดรับบำเหน็จตกทอด ดังนี้
(1) บุตรไดรับ 2 สวน โดยเฉลี่ยจ่ำยคนละเทำๆ กัน หำกมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ให้บุตรไดรับ 3 สวน
(2) สำมีหรือภริยำให้ไดรับ 1 สวน
(3) บิดำมำรดำที่ยังมีชีวิตอยู่ 1 สวน แบ่งจ่ำยให้คนละเท่ำกัน
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บุ คคลซึ่งผู้ ตำยไดแสดงเจตนำไวต่ อส่ ว นรำชกำรเจ้ำ สั ง กัด ให้ เป็ นผู้ รั บ บ ำเหน็ จ
ตกทอดโดยให้ไดรับตำมส่วนที่ผู้ตำยกำหนดตำมแบบและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
กรณีที่ผู้ตำยไมมีทำยำทตำมกฎหมำยและไมไดทำหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้ รับ
บำเหน็จตกทอดไว ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง
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การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หลักเกณฑ์
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย ข้าราชการ ข้าราชการบาเหน็จบานาญ ลูกจ้างประจา สังกัดส่วนกลาง
และพนั กงานราชการ ซึ่งมีระยะการจ้ างไม่น้ อยกว่า 1 ปี ต้องมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้ าที่ของรัฐ โดยให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยท่านต้องเตรียมเอกสารแนบคาขอฯ ดังนี้
1.1 แบบคาร้องขอมีบัตรประจาตัวฯ แบบ บ.จ.1
1.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2.5x3.0 ซม.) ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มแต่งเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ หรือเครื่องแบบพิธีการ ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน (ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว)
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประขาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (การขอมี
บัตรครั้งแรก)
1.4 ใบแสดงผลการตรวจเลือด หรือบัตรเก่า หรือใบแจ้งความ
2. การขอมีบัตรแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
2.1 ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก มีบัตรครั้งแรก ต้องแนบใบแสดงผลการตรวจเลือด และสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.2 ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก บัตรหมดอายุ ต้องแนบบัตรเก่า ถ้าบัตรสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้อง
แนบใบแจ้งความ
2.3 ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/เปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล/ชารุด/อื่น ๆ
หากเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนด้วย
วิธีกำร
1. ให้ผู้ขอมีบัตรประจาตัวฯ กรอกข้อมูลในแบบ บ.จ.1 ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและชัดเจน โดยผ่านความ
เห็ น ชอบจากผู้ บั ง คั บ บั ญชาในหน่ ว ยงานระดั บ กอง/ศู น ย์ / สถาบั น /เลขานุ ก ารกรม/คลั ง เขต ยื่ น ต่ อ อธิ บ ดี
กรมบัญชีกลาง สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยกเว้น ข้าราชการบาเหน็จบานาญ) สังกัดสานักงานคลังจังหวัด ให้ยื่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ
2. วิธีการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวฯ
- ยื่นคาขอด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
** กรณีต่อไปนี้ ผู้ถือบัตรประจาตัวฯ ต้องขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ภายใน 30 วัน แล้วแต่กรณี
- บัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
- ผู้ถือบัตรประจาตัวฯ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
- เลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตาแหน่ง หรือย้ายสังกัด
** กรณีบั ตรประจ าตัว ฯ จะหมดอายุ ผู้ ถือบัตรประจาตัว ฯ ต้องขอมีบัตรใหม่ภ ายใน 30 วัน ก่อนวันที่บัตร
ประจาตัวฯ นั้นหมดอายุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ผู้ใดออกจากราชการ หรือพ้นจากตาแหน่ง
หมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจาตัวฯ นั้นต่อไป และให้คืนบัตรประจาตัวฯ ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ด้วย
ติดต่อ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-1277-145, 6422, 4333
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บ.จ.1
คาขอมีบัตรประจาตัว หรือขอมีบัตรประจาตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
-----------------------------เขียนที่ ………………………………………………………….
วันที่ ………. เดือน ............................ พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้าชื่อ * ........................................................ ชื่อสกุล ....................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ................ อายุ .......... ปี สัญชาติ ................. หมู่โลหิต...................
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ............. ตรอก/ซอย ............. ถนน .......................... ตาบล/แขวง ......................
อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ ........................
เลขหมายประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท........................................................................................................................
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนกงาน ........................................ ฝ่าย/ส่วน..............................................
กอง/สานัก ............................... กรม/เทศบาล/องค์การ ............................... กระทรวง/ทบวง..........................
ตาแหน่ง ................................................................. ระดับ/ยศ ...........................................................................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ ..................................................................................
เสนอ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรณี
เพื่อโปรดดาเนินการต่อไป

๑. ขอมีบัตรครั้งแรก
๒. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรือถูกทาลาย
หมายเลขของบัตรเดิม .................................... (ถ้าทราบ)
๓. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชารุด
อื่น ๆ
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว และ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) .............................................. ผู้ทาคาขอ
( .............................................. )
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย / ในช่อง และหรือ หน้าข้อความที่ใช้
* ให้ลงคานาหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น
และชื่อผู้ขอมีบัตร
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การเดินทางไปราชการ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ในประเทศ)
2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
การเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจัก ร (ในประเทศ) ตามพระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ลักษณะ 2 หมวด 1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
มาตรา 13 (1) การไปปฏิบัติราชการชั่ว คราวนอกที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(2) ยกเลิก
(3) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(4) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
(5) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ ซึ่ง
รับราชการประจาในต่างประเทศ
(6) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
มาตรา 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(2) ค่าเช่าที่พัก
(3) ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสาหรับ
ยานพานะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
ผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 หมวด 1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ข้อ 11 ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(3) ปลัดกระทรวง สาหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ
และลูกจ้างทุกตาแหน่งในสังกัด
(4) อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สาหรับการเดินทางของข้าราชการ
และลูกจ้างทุกตาแหน่งในสังกัด
(5) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง ในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตาแหน่ง
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ผู้มีอานาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
: สำหรับกรมบัญชีกลำง ได้มีคาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก.176/2557 เรื่อง การมอบอานาจให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลาดับที่ 15 เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในหน่วยงานที่กากับดูแล มอบให้ที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี และคลังเขต เป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ลักษณะ 3 หมวด 1 มาตรา 47 การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(1) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการ
นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น
เป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
(2) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปราชการ ณ
ที่ใด ๆ ในต่างประเทศ หรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานในเขตอาณาจักร หรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ
(3) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ
รักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสานักงานในต่างประเทศเฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก
ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานแห่งเดิม จนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานใด ๆ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก
มาตรา 48 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(2) ค่าเช่าที่พัก
(3) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สาหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(4) ค่ารับรอง
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
: ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ส่วนที่ 2 ข้อ 13
(3) ปลัดกระทรวง สาหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง ทุกตาแหน่ง
ในสังกัดกระทรวง
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ข้ อ 16 วรรคสอง ระบุ ว่ า การเดิ น ทางข้ า มแดนเพื่ อ ไปราชการในต่ า งประเทศ
ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอานาจ
อนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและลูกจ้างในจังหวัดไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศตามวรรคแรกของข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนกลาง ผู้มีอานาจตามข้อ 13 จะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้
: ส าหรั บ การเดิน ทางไปต่างประเทศ ที่เป็ นการเดินทางไปเป็นส่ ว นตัว ตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 13 กาหนดว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์ จะไป
ต่างประเทศระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาต ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
สาหรับกรมบัญชีกลาง ได้มีคาสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก.176/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เรื่อง มอบ
อานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ข้อ 16 ข้อย่อย 1.2 การอนุญาตให้ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา หรือระหว่างวันหยุดราชการใน
หน่วยงานที่กากับดูแล มอบให้ที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี และคลังเขต เป็นผู้อนุมัติ
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บทที่ 3
ลักษณะข้ำรำชกำรที่ดี
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พระบรมราโชวาท การปฏิบัตริ าชการให้สาเร็จผล
“งานของแผ่ น ดิ น เป็น งานส่ วนรวม มีผลที่ กว้า งขวาง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
บ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่
มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อม
เกิดขึ้นบ้างเป็น ปรกติ ธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิ บัติบ ริ หารงานของแผ่ น ดิ น
ตลอดจนทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่ นและเปิดกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็น ที่แตกต่างแม้กระทั่งคาวิพากษ์วิจารณ์อย่ างมีสติ ใช้ปัญญา
และเหตุ ผ ลเป็ น เครื่ อ งปฏิ บั ติ วิ นิ จ ฉั ย โดยถื อ ว่ า ความคิ ด เห็ น และค า
วิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย
จากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้ ง านทุ ก ส่ ว นทุ ก ด้ า นของแผ่ น ดิ น ส าเร็ จ ผล เป็ น ความเจริ ญ มั่ น คงแก่
ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง”
พระรำชทำนแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน
เนื่องในโอกำสวันข้ำรำชกำรพลเรือน ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๖
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลศิริรำช
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๖
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.moe.go.th/websm/2014/sep/198.html
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จรรยาบรรณข้าราชการกรมบัญชีกลาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง ลงวันที่
23 กันยายน 2552
1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ข้ า ราชการกรมบั ญ ชี ก ลางพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยยึ ด มั่ น ประโยชน์
ของแผ่นดินและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้าราชการกรมบัญชีกลางพึงยึดมั่นในคุณธรรม บนพื้นฐานของหลักการ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ โดยยืนหยัดในความถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
ข้าราชการกรมบัญชีกลางพึงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ตามกาหนดเวลา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โดยยึ ด ผลประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น รั ก ษาและใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า
เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม
ข้ า ราชการกรมบั ญ ชี ก ลางพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละให้ บ ริ ก ารที่ ดี รวดเร็ ว ด้ ว ยความเต็ ม ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งผลสาเร็จต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
ข้าราชการกรมบัญชีกลางต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ภายในขอบเขตของกฎหมาย
และสามารถตรวจสอบการดาเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน
6. กำรเคำรพบุคคลและองค์กร
ข้าราชการกรมบัญชีกลางพึงเคารพสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
และรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและของกรมบัญชีกลาง
7. กำรดำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าราชการกรมบัญชีกลางควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต คือ ความพอประมาณ
มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้วยความมีคุณธรรม ความรู้ สติและปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
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ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมบัญชีกลาง
“ซื่อสัตย์โปร่งใส บริกำรด้วยใจ รักษำวินัยกำรคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนำ”
ซื่อสัตย์โปร่งใส หมายถึง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ หน่วยงาน และประเทศชาติ
โดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่เลือกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้
บริ กำรด้ วยใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้ บริการที่ดี รวดเร็วด้วยความเต็มใจ เอื้อเฟื้อเผื่ อ แผ่
และมุ่งผลสาเร็จต่อผู้รับบริการ
รั กษำวินัยกำรคลัง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการคลั งเพื่ อรั ก ษา
ผลประโยชน์ของแผ่นดินอันจะทาให้การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมพลังพันธมิตร หมายถึง การทางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ในลั กษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
มีความครอบคลุมกว้างขวาง
มีหลักคิดพัฒนำ หมายถึง จะต้องมีการพัฒนาแนวความคิดและหลักการทางานเสมอ ๆ มีการ นา
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทางาน
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มำร์ชกรมบัญชีกลำง
บรรเลง/ขับร้อง โดย วงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์
ขับร้องนำหมู่โดย กฤติยำ ทรัพยะโตษก

คำร้อง-ทำนอง โดย แฉล้ม โกยทำ
เรียบเรียงเสียงประสำน โดย ธำรงค์ สมบูรณ์ศิลป์

กรมบัญชีกลาง นาทางสู่ความมั่นคง
การเงินไทยดารงค์ สพความประสงค์คงคลัง
ราชการไทยสดใสแจ่มจีรัง
เงินบาทไทยพรูพรั่ง ประชามั่งคั่งทั่วไป
กรมบัญชีกลาง กระจ่างกิจการงานคลัง
เรารวมแรงพลัง สร้างความสมหวังทั่วไทย
มั่นยุติธรรม กิจกรรมสิ่งใดใด
วางกฎเกณฑ์นาให้ทุกส่วนในความผูกพัน
เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
สร้างรัฐเสริมศรัทธา ประชาสุขสันต์
เงินบาทไทยมั่นคงไว้ ชั่วนิจนิรันดร์
จับมือกันชื่นชมกรมบัญชีกลาง
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มำร์ชคลังจังหวัด
คำร้อง-ทำนอง โดย ฐิติพร อรุณ อดีตคลังเขต 6 พิษณุโลก

บรรเลง/ขับร้อง โดย วงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์
ขับร้องนำหมู่โดย กฤติยำ ทรัพยะโตษก

เรียบเรียงเสียงประสำน โดย ธำรงค์ สมบูรณ์ศิลป์

(ญ) พวกเราคลังจังหวัด ในสังกัดบัญชีกลางอย่างสุขสานต์
เราภูมิใจวันนี้และวันวาน คือตานานผองชนแห่งคนดี
(หมู่) *เป็นตานานผองชนแห่งคนดี
(ช) พวกเราคลังจังหวัด จะยืนหยัดตามครรลองของกฎหมาย
เงินของชาติทุกบาทไม่มลาย จะรักษาถึงทีส่ ุดคือจุดยืน
(หมู่)*จะป้องกันถึงที่สุด คือ จุดยืน
(ญ) พวกเราคลังจังหวัด เราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่หวั่นไหว
พร้อมใจภักดิ์พระเจ้าอยู่หัวด้วยดวงใจ ปณิธานที่ยิ่งใหญ่ในใจเรา
(หมู่) *อุดมการณ์ทยี่ ิ่งใหญ่ในใจเรา
(ช) พวกเราคลังจังหวัด ร่วมร้อยรัดนวัตกรรมนาสมัย
พัฒนาบัญชีกลางให้กว้างไกล บัญชีกลางต้องยิ่งใหญ่ในปฐพี
(หมู่) *บัญชีกลางต้องยิง่ ใหญ่ในความดี
(หมู่) เราจะสร้างความงดงามให้ปรากฏ เกียรติยศศักดิ์และศรีเราหวงแหน
เราจะสร้างตัวตายตัวแทน เราจะสร้างเพือ่ แผ่นดินไทย
*เราจะสร้างเพือ่ แผ่นดินไทย
*เราจะสร้างเพือ่ แผ่นดินไทย
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รำวงชำวคลัง
คำร้อง-ทำนอง โดย ฐิติพร อรุณ อดีตคลังเขต 6 พิษณุโลก
เรียบเรียงเสียงประสำน โดย ธำรงค์ สมบูรณ์ศิลป์

บรรเลง/ขับร้อง โดย วงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์
ขับร้องนำหมู่โดย กฤติยำ ทรัพยะโตษก, ภิปรำย จิมีสกิ ,
นฤมล สมหวัง, สองพล ศุขะบุตร, ณัฐดนัย วงศ์วรสันต์,
มนู ทองดีมีชยั

(สร้อย) ดี ดี ดี ขอสวัสดีพี่น้อง เรามาร่วมมาร้อง เพื่อนพ้องเล่นราวงกัน
ชาวบัญชีกลางสาวหนุ่ม ชุมนมสามัคคีพลัน
(ญ) ราวงสาราญผูกมิตรคงมั่นด้วยจิตไมตรี
(ช) ปรับภาพลักษณ์ดี น้องพี่เชิญรา...(ดนตรี)
1. (ญ) อธิบดีรูปหล่อโดดเด่นจริงหนอเชิญมารา
(ช) ที่ปรึกษายังขาดคู่ ยืนรอท่านอยู่มาเป็นคู่รา
(ญ) ท่านรองฯ ผู้เชี่ยวชาญ ดวงจิตชื่นบานสัมมนากัน
(ช) ท่านคลังแจ่มโสภี
(ญ) ท่านคลังแจ่มโสภี
(ช) ท่านเขตดี้ดี พร้อมเพียงทุกงาน
(พร้อม) เชิญ..เลย..ทุกท่านบัญชีกลางทั้งนั้น มาซิมารา (สร้อย)
2. (ญ) มาร่วมราวง มุทิตาจิตตรง ท่านผู้อาลา
(ช) ท่านผู้มีคุณจัดทางบดุล ดูแลเงินตรา
(ญ) ด้วยแรงกายใจ ทุ่มเทลงไป ตลอดเวลา
(ช) ท่านทาคุณ(นะ)ประโยชน์
(ญ) ท่านทาคุณ(นะ)ประโยชน์
(ช) สร้างความรุ่งโรจน์ ให้ประเทศไทย
(พร้อม) เงิน..ทุกบาท..ที่ใช้ นั้นล้วนเป็นไปตามครรลอง (สร้อย)
3. (ญ) ขอเชิญน้อง ๆ อย่ามัวยืนมอง มาคล้องมาลัย
(ช) ผอ. ผส. ร้องราเถิดหนอจะรอทาไม
(ญ) ร้องรากันให้เปรมปรีดิ์ เหน็ดเหนื่อยทั้งปีทุ่มเทกายใจ
(ช) ทางานด้วยความมุ่งมั่น
(ญ) ทางานด้วยความมุ่งมั่น
(ช) วันนี้สนุกกันให้มันกระจาย
(พร้อม) อวยพร..หญิงชาย บัญชีกลางทั้งหลาย โชคดีทุกคน (สร้อย)
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