
โครงการปรบัปรงุแกไขกฎหมาย

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551

สมศรี  เพิงผา
ผูอํานวยการกลุมพฒันากฎหมายและระเบยีบ

10  ตลุาคม  2551



66,480

ทรงคุณวุฒิ

28,550

59,770

เชี่ยวชาญ

23,230

50,550

ชํานาญการพิเศษ

18,910

36,020

ชํานาญการ

12,530

22,220

ปฏิบัติการ

6,800

วชิาการ

1 1

1 0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

บรหิาร

ระดับสูง 23,230-59,770

ระดับตน 18,910-50,550

อํานวยการ

59,770

ทักษะพิเศษ

48,220

47,450

อาวุโส

15,410

33,540

ชํานาญงาน

10,190

18,190

ปฏิบัติงาน

4,630

ทัว่ไป

ระดับสูง 28,550-66,480

ระดับตน 23,230-64,340

การจัดตําแหนงลงตามโครงสรางตําแหนงและอัตราเงินเดือนใหม

*
*
*

*

**
**
* *

จาก สํานักงาน กพ.

ระดับ



พรบ.

ขาราชการ

พลเรือน

ปรับ

โครงสราง

ตําแหนง

ขาราชการ

ขาราชกา

ร

แนวทางการปรับ

ตําแหนง

ขาราชการ

ของ กพ.

จาก C 1-11

เปน 4 ประเภท

เครื่องแบบ เครื่องราชอิสริยาภรณ

อื่น ๆ

คาใชจาย

ที่รัฐจาย

ใหกับ

ขาราชกา

ร

เงินเดือน

คาใชจาย

เงิน

ชวยเหลือ

สวัสดิการ

กฎหมาย

ระเบียบ

ขอบังคับ

คําสัง่

ที่

เกี่ยวของ

กับการ

จายเงินให

ขาราชกา

ร

บัญญัติ

กําหนด

คาใชจาย

ที่เกี่ยวของ

กับระดับ

ตําแหนง

ของ

ขาราชการ

ใช

เกณฑ

การ

ปรับ

ระดับ

ตําแหน

ง

ไดพอดี

แนวทาง

การปรับ

คาใชจาย

ที่จาย

ใหกับ

ขาราชกา

รตาม

กฎหมาย/

ระเบียบ/

ขอบังคับ

คําสัง่ที่

เกี่ยวของ

“ชั่วคราว”

นําอตัรา

คาใชจาย

ที่เกี่ยวกับ

ขาราชการ

ไปตั้ง

งบประมาณ

ปรับ

ระบบ

การเบิกจาย

เงินจาก

คลัง

ใหรองรับ

การปรับ

ระบบ

ตําแหนง

ใหม

แนวทาง

การปรับ

คาใชจายให

ขาราชการ

ประเภท

อื่นๆ

โดยใช

ขาราชการ

พลเรือน

เปนตนแบบ

วาง

หลักเกณฑ

การปรับ

ระดับ

ตําแหนง

“กลาง”

ไมทําใหคาใชจาย

เพิ่ม/เพิ่มไมมาก

ไมทําใหเกิด

การรอนสิทธิและ

เสียสิทธิ

ปรับแตงให

เหมาะสมกับ

แตละกรณี

No

“ หลกัการ ”

ดําเนนิการตอไป

ตามขั้นตอน

จนสาํเร็จ

งบสวนราชการ งบกลาง

ป 52 ถาทําได

ป 53 อยางชา

ชี้แจงสวนราชการ K U A S

Regulater

1

Service Provider

(Budget Execution)

2

Service Provider

(Direct Payment/GFMIS)

Bench

marking

3 5

4

Yes

แนวทางการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางในสวนที่เกี่ยวของกับ พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระยะเวลาแลวเสร็จในแตละเริ่อง 1 / 2 / 3 / 4 / 5

คาตอบแทน

Conceptual 
Design



การปรับปรุงแกไขกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง

ทีม่กีารกําหนดเกี่ยวกับระดับขาราชการพลเรือน

จํานวน 39 ฉบับ

กฎหมายที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเงิน กฎหมายที่ไมมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเงิน

รวม 24 ฉบับ ประกอบดวยกฎหมาย
• คาใชจายในการเดินทาง                 12 ฉบับ

• คาเชาบานขาราชการ                    3 ฉบับ

• คาใชจายในการบริหารงาน            2 ฉบับ

• คาตอบแทน                                 5 ฉบับ

• เงินชวยเหลือและสวัสดิการ               2 ฉบับ

รวม 15 ฉบับ ประกอบดวยกฎหมาย
• เงินชวยเหลือและสวัสดิการ            5
ฉบับ

• เงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ   6 ฉบับ

• คาเชาบาน/ที่พักของทางราชการ   2
ฉบับ

• การพัสดุ                                     1
ฉบับ

• เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน และ        1 ฉบับ

นําเงินสงคลัง



66,480

ทรงคุณวุฒิ

28,550

59,770

เชี่ยวชาญ

23,230

50,550

ชํานาญการพิเศษ

18,910

36,020

ชํานาญการ

12,530

22,220

ปฏิบัติการ

6,800

วิชาการ

  1 1

  1 0

 9

8

7

6

5

4

3

2

1

บริหาร

ระดับสูง 23,230-59,770

ระดับตน 18,910-50,550

อํานวยการ

59,770

ทักษะพิเศษ

48,220

47,450

อาวุโส

15,410

33,540

ชํานาญงาน

10,190

18,190

ปฏิบัติงาน

4,630

ทั่วไป

ระดับสูง 28,550-66,480

ระดับตน 23,230-64,340

*

*
*

*

*
*

**
* *

การจดัตาํแหนงลงตามโครงสรางตําแหนงและอัตราเงินเดือนใหม

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

การกําหนดสิทธิ
ในการเบิกคาใชจายประเภทตางๆ

คาเบีย้เลี้ยง
ในประเทศ

คาเชาทีพ่กั
ในประเทศ

ทีพ่กัและ
คาเบีย้เลี้ยง
ตางประเทศ

คาพาหนะ
ในประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

คาโทรศัพท
มือถือ

ในประเทศ

ระดับ



กรอบแนวคิด

วางหลกัเกณฑ

การปรับระดับ

ตําแหนง

“กลาง”
ไมทําใหคาใชจายเพิ่ม/เพิ่มไมมาก

ไมทําใหเกิดการเสียสิทธิ /

รอนสิทธิหรืออัตราที่เคยไดรับ

 หลักการ 

66,480

ทรงคุณวุฒิ

28,550

59,770

เชี่ยวชาญ

23,230

50,550

ชํานาญการพเิศษ

18,910

36,020

ชํานาญการ

12,530

22,220

ปฏิบัตกิาร

6,800

วิชาการ

  1 1

  1 0

 9

8

7

6

5

4

3

2

1

บริหาร

ระดับสูง 23,230-59,770

ระดับตน 18,910-50,550

อํานวยการ

59,770

ทักษะพิเศษ

48,220

47,450

อาวุโส

15,410

33,540

ชํานาญงาน

10,190

18,190

ปฏิบัติงาน

4,630

ทั่วไป

ระดับสูง 28,550-66,480

ระดับตน 23,230-64,340

การจัดตําแหนงลงตามโครงสรางตําแหนงและอัตราเงินเดือนใหม

*

*
*

*

*
*

**
* *

การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆภายในกระทรวง
การกระจายอํานาจการกําหนดตําแหนงใหกับกระทรวง

ระดับ 10 (บส/ชช/วช)

ระดับ 11 (บส/ชช/วช)

ระดับ 9 (บส/ชช/วช)

ระดับ 8 (บก/ว/วช)

ระดับ 7 (ว/วช)

ระดับ 3-5 หรือ 6ว
ระดับ 2-4 หรือ 5
ระดับ 1-3 หรือ 4

• จําแนกกลุมตําแหนงเปน 4 ประเภท อิสระจากกัน

• แตละกลุมมี 2-5 ระดับ แตกตางกันตามคางาน

   และโครงสรางการทํางานในองคกร

• มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแตละกลุม 

• กําหนดชื่อเรียกระดับตําแหนงแทนตัวเลข

• จําแนกเปน 11 ระดับ สําหรับทุกตําแหนง

• มีบัญชีเงินเดือนเดียว

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ปฏิบัติการ

วิชาการ

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

ปฏิบัติงาน

ระดับอาวุโส

ชํานาญงาน

ระดับตน

ระดับสูง

อํานวยการ

ระดับตน

ระดับสูง

บริหาร

เปรียบเทียบโครงสรางชั้นงานและประเภทตําแหนง ...
เดิม ใหม



ตารางเทียบตําแหนง

กลุม
ที่ ระดับตําแหนง (ปจจุบัน) การจําแนกตําแหนง (ใหม)

เงินเดือน (ใหม)

ขั้นต่ํา
ชั่วคราว ขั้นต่ํา ขั้นสูง

1
C 10,11 บส. เดิม หน.สรก.

C 10,11 เดิม วช/ชช

ประเภทบริหาร ระดับสูง

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

28,550

28,550

53,690

41,720

66,480

66,480

2

C 9 บส.เดิม รอง หน.สรก.

C 9 บส. เดิม ผอ.สํานัก

C 9 เดิม วช/ชช

C 9 เดิม

ประเภทบริหาร ระดับตน

ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

23,230

23,230

23,230

48,700

31,280

29,900

48,220

64,340

59,770

59,770

59,770

3
C 8 บก. เดิม ผอ.กอง

C 8 เดิม ว/วช

ประเภทอํานวยการ ระดับตน

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

18,910

18,910

25,390

21,080

50,550

50,550

4 C 7 – 8 เดิม ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 15,410 47,450

5 C 6 – 7 เดิม ว/วช ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 12,530 14,330 36,020

6 C 5 – 6 เดิม ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 10,190 33,540

7 C 3 – 5 เดิม ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6,800 7,940 22,220

8 C 1 – 4 เดิม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 4,630 18,190



บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ

ประเภทบริหาร

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน)

ระดบัสูง 21,000

14,500

ระดบัตน 10,000

อํานวยการ

ระดบั อัตรา (บาท/เดือน)

ระดบัสูง 10,000

ระดบัตน 5,600

ประเภทวิชาการ

ระดบั อัตรา (บาท/เดือน)

ทรงคุณวุฒิ 15,600

13,000

เชี่ยวชาญ 9,900

ชํานาญการพิเศษ 5,600

ชํานาญการ 3,500

ประเภททั่วไป

ระดบั อัตรา (บาท/เดือน)

ทักษะพิเศษ 9,900



หลักเกณฑที่ 1

ไมตองปรับใหม

ลงล็อคพอดีอยู
แลว

หลักเกณฑที่ 2

รวบไวดวยกัน 
ใหประโยชนกับ
บางสวน และบางสวนได
เทาเดิม

หลักเกณฑที่ 3

ปรับใหมโดยให
ใชฐานเงินเดือน
ใหมตามแทงเปน
เกณฑในการ
พิจารณา

หลักเกณฑที่ 4

ปรับใหมใหงาย
ขึ้นโดยใช
เงินเดือนแบบ
ชวงในบัญชีแต
ละแทงเปนหลัก

หลักเกณฑที่ 5

ปรับเปลี่ยนจาก 
“ซี” เปนชื่อเรียก
เฉพาะสาํหรับ   
ขาราชการประจํา
ในตางประเทศ

ไดแก
-คาเชาที่พัก       
ในประเทศ
-คาเชาที่พกั 
 ตางประเทศ
-คาเบี้ยเลี้ยง
 ตางประเทศ
-คาเครื่องบนิ     
ไปตางประเทศ                                                                

ไดแก
เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของ
ขาราชการ/
ลูกจางประจํา

ไดแก
คาเชาบาน         
ในประเทศ

ไดแก
คาเชาบาน       
ในตางประเทศ
เงิน พ.ข.ต.

แนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายจากระบบ “ซี” เปนระบบการจําแนกประเภทใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กฎหมายที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเงิน 

ไดแก
-คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง         
ในประเทศ
-คาเครื่องแตงตัว           
ไปตางประเทศชั่วคราว
-คาเครื่องแตงตัวไปประจํา 
ตางประเทศ

-ผูติดตามเดนิทางไป
ราชการประจําในประเทศ
และตางประเทศ

-คารถไฟตูนอนชั้น 1
-คาพาหนะรับจาง                                          
-คาเครื่องบนิในประเทศ           
-คาใชบรกิารวิทยุ 
โทรศัพทเคลื่อนที่

- คาใชจายฝกอบรม

หลักเกณฑที่ 6

ปรับเปลี่ยนจาก
“ซี ”เปนชื่อเรียก
ตําแหนงใหม

ไดแก
-เงินคาตอบแทน 
 นอกเหนือจาก
 เงินเดือนของ
 ขาราชการ
-เงินคาตอบแทน 
 พิเศษของ
 ขาราชการผู
 ไดรับเงนิเดือน
ถงึขัน้สูงหรือ 
ใกลถงึขั้นสูง
ของอันดบั 



หลักเกณฑที่ 6

เปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑใหม

ไดแก

© การรับรองสิทธิเพื่อเบิก

เงิน เกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตร

 เดิม มีการกําหนดระดับที่

จะรับรองสิทธิได

 ใหม ใหรับรองตนเอง

หลักเกณฑที่ 5

กําหนดคุณสมบัติ        

เพิ่มเติมจากเดิม

ไดแก

© การลงลายมือชื่อของ
พยานตามแบบหนังสือ

รับรองเพื่อขอรับ

บํานาญพิเศษและ

บําเหน็จพิเศษ (เดิม C 6 

ใหม ไมต่าํกวาประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญ

การ (C 6-7) หรือ

ประเภททั่วไป ระดับ

อาวุโส (7-8)

หมายเหตุ ประเภท

ทั่วไป ระดับชํานาญงาน 

(C 5-6) ไมมีสิทธิลงชื่อ

ในฐานะพยาน

หลักเกณฑที่ 1

ไมตองปรับใหม

หลักเกณฑที่ 2

รวบไวดวยกัน 
ใหสิทธิกับบางสวน 
และบางสวนไดเทาเดิม

หลักเกณฑที่ 3

ปรับแกถอยคํา 

“เลื่อนขัน้เงินเดือน”

หลักเกณฑที่ 4

กําหนดใหเปน

ดุลพินจิของ

หัวหนา            สวน

ราชการ
ไดแก

© การขอรับและการจาย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

© การจายเงินสงเคราะห

ผูประสบภัย เนื่องจากการ

ชวยเหลือราชการ การ

ปฏิบัติงานของชาติ และ

การปฏิบัติตามหนาที่  

มนุษยธรรม

© การรับรองสิทธิเบิก

คาเชาบาน

© การรับรองสิทธิเบิก

คารักษาพยาบาล

© การแตงตั้งกรรมการ 

เก็บรักษาเงิน

ไดแก

© การขอรับและการจาย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

© การรับรองสิทธิเบิกคาเชา

บาน

© การจัดขาราชการเขาพัก

อาศัยในที่พักของทางราชการ

© การรับรองสิทธิและการ

อนุมัติเบิกคารักษาพยาบาล

© ผูมีอํานาจตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเบิกเงิน

ชวยเหลือการศึกษาของบุตร

ของขาราชการ/ลูกจางประจํา

ที่เสียชีวิตจากการทํางานใน

จังหวดัยะลา ปตตานี 

นราธิวาส

© ผูมีอํานาจอนุมัตกิารเบิก        

คาการศึกษาบุตร

ไดแก

© หลักเกณฑการเบิกเงิน

ชวยเหลือผูซึ่งออกจาก

ราชการตามโครงการ

เกษียณอายุกอนกําหนด

© หลักเกณฑการอนุมัติ

บัญชีถือจายเงินเดือน /

คาจางประจําและ         

การเบิกจายเงินเดือน/

คาจางประจํา

ไดแก

© การแตงตัง้
คณะกรรมการตาม

ระเบียบฯ พัสดุ

© การลงลายมือชื่อของ     

เจาหนาทีผู่รับแบบ

หนงัสือแสดงเจตนาระบุ

ตัวผูรับบําเหน็จตกทอด

แนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายจากระบบ “ซี” เปนระบบการจําแนกประเภทใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กฎหมายที่ไมมีผลกระทบเกีย่วกับเงนิ 



สรุปผลการดําเนินงาน

ปรับปรุงแกไขกฎหมาย/ระเบียบ/คาํสั่ง

จํานวน 39 ฉบับ
ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2551

1. แกไขและมีผลใชบังคับแลว                                                18  ฉบับ
2. ครม. เห็นชอบแลว อยูระหวางการตรวจพิจารณาราง             7  ฉบับ                
3. เสนอเรื่องไปสํานักเลขาธิการ ครม. แลว                             6 ฉบับ
4. ยกรางแลว อยูระหวางนําเสนอตามสายงาน                           4 ฉบับ
5. อยูระหวางรอขอยุติจากสํานักงาน กพ. 1  ฉบับ
6. ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 3 ฉบับ

รวม                  39 ฉบับ



รางพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

อยูระหวางรอวาระเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

อยูระหวางเสนอตามสายงานความคืบหนา

ความคืบหนา

1

2



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตอ)
สาระสําคัญในการแกไข

ยกเลิก “ซี” และกําหนดเปนชื่อประเภทตาํแหนงใหมยกเลิก “ซี” และกําหนดเปนชื่อประเภทตาํแหนงใหม

ยกเลิกเบีย้เลีย้งในประเทศประเภท ข และปรบัอัตราใหมยกเลิกเบีย้เลีย้งในประเทศประเภท ข และปรบัอัตราใหม

แกไขหลักเกณฑการเบิกคาเชาทีพ่ักในประเทศ ใหเลือกจายจริงหรือเหมาจายแกไขหลักเกณฑการเบิกคาเชาทีพ่ักในประเทศ ใหเลือกจายจริงหรือเหมาจาย

กําหนดหลักเกณฑคาใชจายกรณีผูเดินทางเสียชวีติระหวางไปราชการกําหนดหลักเกณฑคาใชจายกรณีผูเดินทางเสียชวีติระหวางไปราชการ

แกไขหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจาํ (สังกัดเบิก)แกไขหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจาํ (สังกัดเบิก)

กําหนดหลักเกณฑการเบกิคาโดยสารเครื่องบินในประเทศกําหนดหลักเกณฑการเบกิคาโดยสารเครื่องบินในประเทศ

1

2

3

4

5

6



คาเชาที่พักในตางประเทศ  (หลักเกณฑที่ 1)



คาเบี้ยเลี้ยง (เหมาจาย) ตางประเทศ  (หลักเกณฑที่ 1)



คาเครื่องแตงตัวเดินทางไปราชการประจําตางประเทศ (หลักเกณฑที่ 1)

หมายเหต:ุ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศแจงวา เจาหนาที่การทูตไมอยูในตําแหนงประเภททั่วไป



คาพาหนะรับจาง, รถไฟ, เครื่องบินในประเทศ  (หลักเกณฑที่ 2)



คาเครื่องแตงตัวเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (หลักเกณฑที่ 2)

แกไขเพิ่มเติมถอยคํา

...การเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวครั้งสุดทาย
ที่ไดรับคาเครื่องแตงตวัเกิน 2 ป นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย...



ผูติดตามเดินทางไปประจาํในประเทศและตางประเทศ (หลักเกณฑที่ 2)



คาเบี้ยเลี้ยง (เหมาจาย) ในประเทศ  (หลักเกณฑที่ 2)

ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงประเภท ข

ปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยง

1

2
ประเด็นแกไขเพิ่มเติม



อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ขาราชการ เดิม ใหม
ประเภท ก ประเภท ข

C 1‐2 180 108
240

C 3‐8 210 126

C 9 ขึ้นไป 240 144 270

บาท/วัน/คน

แกไขใหมโดย
ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงประเภท ข

ปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยง



คาเชาที่พักในประเทศ  (หลักเกณฑที่ 1)

ประเดน็

แกไขเพิ่มเตมิ
ใหทุกระดับเลอืกเบกิคาเชาที่พักหลักจายจริงหรือเหมาจายก็ได 
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด



ระดับ 8 ลงมา เหมาจายไมเกิน 1,000 บาท/วัน

ระดับ 9 เหมาจายไมเกิน 1,600 บาท/วัน

ระดับ 10 จายจริงไมเกิน   2,500 บาท/วัน

ขอยกเวน ทองที่ทีม่ีคาครองชีพสงูหรือเปนแหลงทองเที่ยว                        
หัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจอนุมัติใหเบกิเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 25

คาเชาที่พักในประเทศคาเชาที่พักในประเทศ  ((ปจจุบันปจจุบัน))

ระดับ 10 ที่เปนหัวหนาคณะ หากตองใชสถานทีใ่นที่เดียวกับที่พัก    
เปนที่ประสานงานของคณะ/บุคคลอื่น ใหเบิกที่พักไดอกี 1 หอง    หรือ
จะเบิกคาเชาหองชุดแทนกไ็ด แตไมเกิน 5,000 บาท



คาเชาที่พัก (ใหม)

ขาราชการ หลักจายจริง หลักเหมาจาย
พักคนเดียว พักคู

C 8 ลงมา 1,500 850 800

C 9 2,200 1,200 1,200

C 10 ขึ้นไป 2,500 1,400 1,200

บาท/วัน/คน

ทองที่ทีม่ีคาครองชีพสงู และกรณีหัวหนาคณะซึ่งเปน c10 คงหลักเกณฑเดิมทองที่ทีม่ีคาครองชีพสงู และกรณีหัวหนาคณะซึ่งเปน c10 คงหลักเกณฑเดิม

หลักจายจริง c8 ลงมาใหพกัคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตจุําเปนหลักจายจริง c8 ลงมาใหพกัคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตจุําเปน

กรณีผูเดินทางไมเลือกจายจริง ใหเลอืกเหมาจายไดกรณีผูเดินทางไมเลือกจายจริง ใหเลอืกเหมาจายได

กรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหเลือกเบิกคาเชาที่พักในลกษณะเดียวกันทั้งคณะกรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหเลือกเบิกคาเชาที่พักในลกษณะเดียวกันทั้งคณะ

เงื่อนไข



 กรณีสงศพกลับ

การเบิกคาใชจายกรณีผูเดินทางไปราชการเสยีชีวิตการเบิกคาใชจายกรณีผูเดินทางไปราชการเสยีชีวิต

ใหจายคาพาหนะเฉพาะสงศพกลบั + คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนือ่ง ตามทีจ่ายจริง 
แตไมเกินเสนทางทองที่ที่เสียชวีติ ทองที่ที่รับราชการอยู

ใหจายคาพาหนะเฉพาะสงศพกลบั + คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนือ่ง ตามทีจ่ายจริง 
แตไมเกินเสนทางทองที่ที่เสียชวีติ ทองที่ที่รับราชการอยู

ใหจายคาพาหนะในการเดินทางไปปลงศพ ณ ทองที่ที่เสียชวีติ :
1. คูสมรส บตุร บิดา/มารดาของผูเสียชวีิต เทาที่จายจริงในอัตราตามสิทธขิอง

ผูเสียชวีติ เวนแตผูนั้นมรีะดับชั้นยศสูงกวา ใหเบกิตามสิทธทิีสู่งกวาได
2. ถาไมมบีุคคลตามขอ 1 ใหจายแกผูจัดการศพไดเพียง 1 คน เทาที่จายจริง

หากโดยสารเครือ่งบินใหเบิกชัน้ต่ําสุด เวนแตผูจัดการศพเปนขาราชการหรือ
ลูกจาง ใหจายคาพาหนะตามสิทธิ

3. อัตราไมเกินเสนทางทองที่ที่ผูเสียชวีติรบัราชการ ทองที่ที่เสียชวีติ

ใหจายคาพาหนะในการเดินทางไปปลงศพ ณ ทองที่ที่เสียชวีติ :
1. คูสมรส บตุร บิดา/มารดาของผูเสียชวีิต เทาที่จายจริงในอัตราตามสิทธขิอง

ผูเสียชวีติ เวนแตผูนั้นมรีะดับชั้นยศสูงกวา ใหเบกิตามสิทธทิีสู่งกวาได
2. ถาไมมบีุคคลตามขอ 1 ใหจายแกผูจัดการศพไดเพียง 1 คน เทาที่จายจริง

หากโดยสารเครือ่งบินใหเบิกชัน้ต่ําสุด เวนแตผูจัดการศพเปนขาราชการหรือ
ลูกจาง ใหจายคาพาหนะตามสิทธิ

3. อัตราไมเกินเสนทางทองที่ที่ผูเสียชวีติรบัราชการ ทองที่ที่เสียชวีติ

 กรณีไมสงศพกลับ

1

2



การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปประจาํ

มาตรา 41

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีประจําสํานักงาน

ซึ่งตางสังกัด ใหเบิกจากสังกัดเดิม

แกไขโดย ใหเบิกจากสังกัดใหม



การเบิกคาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ

ระดับ 9 ขึ้นไป ชัน้ธุรกจิ

ระดับ 6-8 ชัน้ประหยัด

ระดับ 5 ลงมา กรณีมเีหตุจาํเปนเรงดวน            ชั้นประหยัด 

ระดับ 9 ขึ้นไป ชัน้ธุรกจิ

ระดับ 6-8 ชัน้ประหยัด

ระดับ 5 ลงมา กรณีมเีหตุจาํเปนเรงดวน            ชั้นประหยัด 

กรณีรบัเสด็จ ตามเสด็จ สงเสด็จพระบรมวงศานวุงศ หากที่นั่งที่มีสิทธิเต็ม 
และเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินไมได ใหโดยสารชั้นที่สูงกวาสิทธิได 
โดยขออนุมัตปิลัดกระทรวงเจาสังกัด

กรณีรบัเสด็จ ตามเสด็จ สงเสด็จพระบรมวงศานวุงศ หากที่นั่งที่มีสิทธิเต็ม 
และเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินไมได ใหโดยสารชั้นที่สูงกวาสิทธิได 
โดยขออนุมัตปิลัดกระทรวงเจาสังกัด

ชั้นโดยสาร

กรณีอืน่ที่มีความจาํเปนตองโดยสารชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง

กรณีอืน่ที่มีความจาํเปนตองโดยสารชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง

1

2

3



รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และไดผานการตรวจ
 พิจารณารางแลว

ความคืบหนา

3



นิยาม “ฝกอบรม”

ปจจุบัน แกไขใหม

1. การฝกอบรมระดับตน (c1-2)
 การฝกอบรมระดับกลาง (c3-8)

2. การฝกอบรมระดับสูง (c9 ขึ้นไป)

1. การฝกอบรมขาราชการ
 ประเภท ข (c1-8)

2. การฝกอบรมขาราชการ
 ประเภท ก (c9 ขึ้นไป)



เทยีบตําแหนงวิทยากร/ผูเขารบัการอบรมทีเ่ปนบคุคลภายนอก

ปจจุบัน แกไขใหม

การฝกอบรมระดับตน/กลาง

ใหเทียบสิทธิเทา C8

การฝกอบรมระดับสูง

ใหเทียบสิทธิเทา C10

การฝกอบรมขาราชการประเภท ข
ใหเทียบสิทธิเทาประเภทอํานวยการ

ระดับตน (C8)

การฝกอบรมขาราชการประเภท ก
ใหเทียบสิทธิเทาประเภทบริหาร

ระดับสูง (C10)



 ฝกอบรมระดับตน
 ฝกอบรมระดับกลาง
 ฝกอบรมบุคคลภายนอก

การฝกอบรมขาราชการประเภท ข

 ไมเกนิ ช.ม. ละ 600 บาท  วิทยากรบุคคลภายนอกเพิ่มอีก 1 เทา

 ฝกอบรมระดับสูง การฝกอบรมขาราชการประเภท ก

 ไมเกนิ ช.ม. ละ 800 บาท  วิทยากรบุคคลภายนอกเพิ่มอีก 1 เทา

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร



การจดัที่พักและออกคาเชาที่พักใหแกบคุคลตามขอ 11

ระดับตน/กลาง/บุคคลภายนอก/เจาหนาที่ c8 ลงมาระดับตน/กลาง/บุคคลภายนอก/เจาหนาที่ c8 ลงมา

การฝกอบรมขาราชการประเภท ขการฝกอบรมขาราชการประเภท ข พักคูพักคู

ระดับสูง/เจาหนาที่ c9 ขึ้นไประดับสูง/เจาหนาที่ c9 ขึ้นไป

การฝกอบรมขาราชการประเภท ก พักคนเดียว

คาทีพ่ัก คงอัตราเดิม



การจัดยานพาหนะ

ระดับตน    ระดับกลางระดับตน    ระดับกลาง  การฝกอบรมขาราชการประเภท 
ข

 การฝกอบรมขาราชการประเภท 
ข

จัดสิทธิ C5 จัดสิทธิ C6  ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (C5-6)

ระดับสูงระดับสูง  การฝกอบรมขาราชการประเภท ก การฝกอบรมขาราชการประเภท ก

จัดตามสิทธิ C10จัดตามสิทธิ C10  ประเภทบริหาร ระดับสูง (C10‐11) ประเภทบริหาร ระดับสูง (C10‐11)

บุคคลภายนอกบุคคลภายนอก ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (C1‐4)ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (C1‐4)

ปจจุบัน แกไขใหม



44

เวียนแจงสวนราชการแลวตามหนงัสือ

กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 39

ลว. 22 เม.ย. 51 ใหใชบังคับวันเดียวกบัที่ ก.พ. 

กําหนดใหขาราชการเขาสูประเภทตาํแหนงใหม

ความ

คืบหนา



เดิม C 8 ลงมา เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 1,000 บาท 

C 9 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 2,000 บาท

C 10 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 3,000 บาท 

C 11 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 4,000 บาท

ใหม เนื่องจาก C 10 และ C 11 ถูกรวบไปในแทงบริหาร 

ระดับสูง 

และวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จงึกําหนดใหไดรับสิทธิ   

ี ื

เดิม C 8 ลงมา เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 1,000 บาท 

C 9 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 2,000 บาท

C 10 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 3,000 บาท 

C 11 เหมาจายไมเกินคนละเดือนละ 4,000 บาท

ใหม เนื่องจาก C 10 และ C 11 ถูกรวบไปในแทงบริหาร 

ระดับสูง 

และวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จงึกําหนดใหไดรับสิทธิ   

ี ั ื  ไ  ิ

คาโทรศพัทมือถือ  (หลักเกณฑที่ 2)



คาโทรศัพทมือถือ (ตอ)
อัตรา ประเภทขาราชการ ตําแหนง

ไมเกิน 
1,000 บาท
ตอ 1 รอบบิล
เรียกเก็บ

พลเรือนสามัญ ‐ อํานวยการ ระดับตน
‐ วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ และปฏิบัติการ
‐ ทั่วไป ระดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

อันดับครูชวยสอน, คศ. 1, คศ. 2, คศ. 3

ทหาร พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา

ตํารวจ พันตํารวจเอกลงมา

พลเรือนสามัญประเภทอื่น ระดับ 1 - 8



คาโทรศัพทมือถือ (ตอ)
อัตรา ประเภทขาราชการ ตําแหนง

ไมเกิน 
2,000 บาท
ตอ 1 รอบบิล
เรียกเก็บ

พลเรือนสามัญ ‐ บริหาร ระดับตน
‐ อํานวยการ ระดับสูง
‐ วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
‐ ทั่วไป ระดับทกษะพิเศษ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

คศ. 4

ทหาร พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ

ตํารวจ พันตํารวจเอกพิเศษ

พลเรือนสามัญประเภทอื่น ระดับ 9



คาโทรศัพทมือถือ (ตอ)
อัตรา ประเภทขาราชการ ตําแหนง

ไมเกิน 
4,000 บาท
ตอ 1 รอบบิล
เรียกเก็บ

พลเรือนสามัญ ‐ บริหาร ระดับสูง
‐ วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

คศ. 5 ขึ้นไป

ทหาร พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป

ตํารวจ พลตํารวจตรีขึ้นไป

พลเรือนสามัญประเภทอื่น ระดับ 10 - 11



ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงนิเพิ่มการครองชพีชั่วคราว

ของขาราชการ และลกูจางประจาํของ

สวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

55

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 

ประเภท ง เลม 125 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 8 กรกฎาคม 

2551มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป

ความ

คืบหนา



เงินเพิ่มการครองชพี

ชั่วคราว (ตอ)เดิม

เงินเดือน/คาจางประจํา

ไมถึง 11,000 บาท
เงินเพิ่มฯ

1,000 บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา

+ เงินเพิ่มฯ
ตองไมเกิน 11,000 บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา

+ เงินเพิ่มฯ
ตองไมเกิน 11,000 บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา +
เงินเพิ่มฯ ไมถึง 7,700 บาท

เงินเพิ่มฯ

....?.... บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา +
เงินเพิ่มฯ (1,000 บาท) +
เงินเพิ่มฯ (...?... บาท)
ตองไมเกิน 7,700 บาท

แกไขใหม

เงินเดือน/คาจางประจํา

ไมถึง 11,700 บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา +
เงินเพิ่มฯ ไมถึง 8,200 บาท

เงินเพิ่มฯ

1,500 บาท

เงินเพิ่มฯ

....?.... บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา

+ เงินเพิ่มฯ
ตองไมเกิน 11,700 บาท

เงินเดือน/คาจางประจํา +
เงินเพิ่มฯ (1,500 บาท) +
เงินเพิ่มฯ (...?... บาท)
ตองไมเกิน 8,200 บาท

อัตราการจาย



เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว (ตอ)เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว (ตอ)

เดิม

ไมใชบงัคับกับผูมีสิทธติาม

ระเบยีบกระทรวงยุติธรรม  
วาดวยเงินเพิ่มสาํหรบั

ตําแหนง

• พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ

• เจาหนาที่คดีพิเศษ

แกไขใหม

เหมือนเดิม

และกําหนดเพิ่ม

ไมใชบงัคับกับผูมีสิทธติามระเบยีบ

คณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการกําหนด

ตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา

กําหนดบทการไมใชบงัคับ



เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว (ตอ)

เดิม แกไขใหม

บญัชเีงินเพิ่มฯ ทายระเบยีบ
อัตราการเบิกจายเงินเพิ่มฯ ใหเปนไป

ตามบัญชีเงินเพิ่มฯ ของขาราชการ
แตละประเภท

เกณฑการคํานวณ
กรณีคํานวณเงินเพิ่มฯ แลวมีเศษสตางค 

ใหปดทิง้

บญัชเีงินเพิ่มฯ ทายระเบยีบ
ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มฯ และใหสวนราชการ

คํานวณอัตราการจายเงินเพิ่มฯ 
ตามหลกัเกณฑใหม

เกณฑการคํานวณ
ยกเลิกขอกาํหนดเดิม ใหผูมีสิทธิไดรับ

เงินเพิ่มฯ เต็มตามสิทธิที่คํานวณได เพือ่ให
สอดคลองกับการจายเงินในระบบ GFMIS



เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตอ)

ปรับเพิ่มอัตราการจาย

1 อาสาสมัครทหารพราน

ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ   
เงินชวยเหลอือาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

2 สมาชกิกองอาสารกัษาดินแดน

ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ   
เงินชวยเหลอืสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

3 พนักงานราชการ

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0406.4/ว 69 ลว. 7 ก.ค. 51

และ        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง เลม 125 ตอนพิเศษ 114 ง 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
1 2

มีผลตัง้แตวนัที่ 1 พ.ค. 51 เปนตนไป



เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตอ)
ลูกจางเงินนอกงบประมาณ

การเบิกจายใหกบัลูกจาง/พนักงานทุนหมุนเวียนที่จางจากเงินนอกฯ ใหถอืปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม

ใหมผีลตั้งแตเดอืนพฤษภาคม 2551

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0427/ว 103 ลว. 19 ก.ย. 51

ลูกจางที่จางจากเงินฝาก ใหเบิกจากเงินฝากประเภทนั้น ภายในวงเงินที่มีอยูในป 2551
ลูกจาง/พนักงานทีจ่างจากเงินทุนหมุนเวียน 

ใหเบิกจายจากกรอบประมาณการรายจาย ป 2551 ที่ไดรับอนุมัติ 
กรณีเกินกรอบ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง โดยไมตองขออนุมัติกระทรวงการคลัง
แตใหแจงวงเงินเพิ่มเติมใหกระทรวงการคลังทราบดวย

กรณีเบิกจายไมทันภายในป 2551 ใหขยายเวลาเบิกจายตอถึงสิ้นเดอืน ธ.ค. 2551

กรณเีบิกจายในปงบประมาณ 2551

1

2

3



เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตอ)

ลกูจางเงินนอกงบประมาณ (ตอ)

อนุมัติใหสวนราชการเจาของทุนหมุนเวยีนเพิม่วงเงินในประมาณการ

รายจายป 2552 งบบุคลากร รายการเงินเพิ่มฯ ไดเทาทีจ่ายจริง 
โดยไมตองขออนุมัติกระทรวงการคลัง

เมื่อดําเนินการปรบัเงินเพิ่มฯ แลว ใหแจงวงเงินเพิ่มฯ และวงเงินทั้งสิ้น
เมื่อรวมกบัประมาณการรายจายทีไ่ดรับอนุมตัิในป 2552
ใหกระทรวงการคลังทราบดวย  

กรณีเบิกจายในปงบประมาณ 25524



ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจาํ    

ผูไดรบัเงินเดือนหรือคาจางถงึขั้นสูงหรือใกลถงึขั้นสูง

ของอันดับหรอืตําแหนง (ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2551

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงาน
ทัว่ไป

เลม 125 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันที่ 6 กันยายน 2551
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2552 เปนตนไป

ความ

คืบหนา
เวียนแจงสวนราชการตามหนังสือกรมบญัชกีลาง               
ที่ กค 0406.4/ว 319 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551

6



 เงินเต็มขั้น  (ตอ)

หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการแตละประเภท ซึ่งไดรับ

เงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ

ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง หรือถึงขั้นสูงของอันดับอยูกอนรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรอบนั้นๆ (1 เมษายน หรือ1 ตุลาคม) และใหหมายความรวมถึงขาราชการที่ไดรับ

เงินเดือนใกลถึงขั้นสูงของประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง หรือของอันดับดวย 

ขาราชการ

ใกลถึงขั้นสูง

หมายความวา กอนถึงขัน้สูงสุดของระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง  
หรือกอนถึงขั้นสูงสุดครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นของอันดับหรอืตําแหนง

1. แกไขนิยาม



เงินเต็มขั้น  (ตอ)

แกไขใหม

เปน “ถึงขั้นสูงหรือใกลถงึขั้นสูงของระดับตาํแหนงในแตละประเภทตําแหนง” 
สําหรบัหลักเกณฑการเบกิจายเงนิคาตอบแทนพิเศษยังคงถือปฏบิัตติามเกณฑเดมิ

เดิม

กําหนดถอยคํา คําวา “ถงึขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง” เปน
การกาํหนดตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ตัดขอความ “ทั้งนี้เมื่อคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดทิ้ง” ออก เพื่อใหสอดคลองกับ              
การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS

2. แกไขเพิ่มเติมความในขอ 5, 6, 7

3. แกไขหลักเกณฑการคํานวณเงิน



รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดอืนของขาราชการและลูกจางประจํา

ของสวนราชการ  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา
เสนอไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว 
เมื่อ 19 กันยายน 2551
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เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดอืน/

คาจางประจํา

เคยไดรับเงินประเภทใด จํานวนเทาไร ในระบบเดิม ก็ไดรับเงิน
ประเภทนั้น จํานวนเทานั้น ในระบบใหมไปกอน
เคยไดรับเงินประเภทใด จํานวนเทาไร ในระบบเดิม ก็ไดรับเงิน
ประเภทนั้น จํานวนเทานั้น ในระบบใหมไปกอน

เงินเบิ้น = เงินประจาํตําแหนง
เงินคาตอบแทนรายเดือน (3,500 บาท)

เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (เงินดาว)

หลกัการ



66,480

ทรงคุณวุฒิ

28,550

59,770

เชี่ยวชาญ

23,230

50,550

ชํานาญการพิเศษ

18,910

36,020

ชํานาญการ

12,530

22,220

ปฏิบัติการ

6,800

วิชาการ

  1 1

  1 0

 9

8

7

6

5

4

3

2

1

บริหาร

ระดับสูง 23,230-59,770

ระดับตน 18,910-50,550

อํานวยการ

59,770

ทักษะพิเศษ

48,220

47,450

อาวุโส

15,410

33,540

ชํานาญงาน

10,190

18,190

ปฏิบัติงาน

4,630

ทั่วไป

ระดับสูง 28,550-66,480

ระดับตน 23,230-64,340

*

*
*

*

*
*

**
* *

C 8 ไดเงิน
3,500

C 7 ไมไดเงิน
3,500

เคยไดรับเงินประเภทใด จํานวนเทาไร ในระบบเดิม  
ก็ไดรับเงินประเภทนั้น จํานวนเทานั้น ในระบบใหมตอไป

C 7 ไดเงิน
 วิชาชีพ

C 6 ไมไดเงิน
 วิชาชีพ

C 6 และ C 7 
อยูระดบัเดียวกัน

C 7 และ C 8
อยูระดบัเดียวกัน

ไมเคยไดรับ ก็ยังคงไมไดรับเหมือนเดิม

ระดับ



เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน/คาจางประจํา (ตอ)
ขาราชการพลเรือนที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 
• ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือน = อตัราเงินประจําตําแหนง (เงินเบิ้น)
• ยกเวน ผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (c 6-
7)

ซึ่งเดิมเคยดํารงตําแหนงระดับ 7 ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือน
ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (c8), ประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส (c7-8) เฉพาะผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับ 8 หรือ 8 ว ซึ่งไมไดรับ
เงินประจําตําแหนง                   ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 3,500 
บาท
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (c1-4), ชํานาญงาน (c5-6), อาวุโส
(c7-8)
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (c3-5), ชํานาญการ (c6-7)
• ที่เคยมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน (เงินดาว) ใหไดรับในอัตราที่เคยไดรับตอไป
• กรณีพนจากประเภทตําแหนงหรอืระดับดังกลาว ไมวาเหตุใด ใหงดจาย
• การจายเงินคาตอบแทน (เงินดาว) เปนการจายชั่วคราว หากมีการปรับ
โครงสรางเงินเดอืน กค. จะพจิารณาปรับปรุงหลกัเกณฑและอัตราการจาย      
เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางเงินเดอืนของขาราชการที่ปรับใหมตอไป 

แกไข

ขอ 5

แกไข

ขอ 6

กําหน

ดเพิ่ม

(c1-
7)



รางพระราชกฤษฎีคาเชาบานขาราชการ 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551
อยูระหวางรอวาระเขาสูการพิจารณาของ

คณะรฐัมนตรี

8



แกไขบญัชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข1ทายพระราชกฤษฎีกา      

คาเชาบานขาราชการ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยตัดขอความคําวา 

“ขาราชการพลเรือน” ออก และกําหนดบัญชอีัตราคาเชาบานขาราชการ

หมายเลข 7 สําหรบัขาราชการพลเรือนขึ้นใหม ใหเปนบญัชีอัตราคาเชาบาน

ขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ

แกไขบนพื้นฐานไมรอนสิทธิของขาราชการ แตอาจทําใหมีขาราชการ

บางกลุมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นบางสวน

แกไขบนพื้นฐานไมรอนสิทธิของขาราชการ แตอาจทําใหมีขาราชการ

บางกลุมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นบางสวน

คาเชาบาน (ตอ)
หลกัการ

1

2



เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนตัง้แต 4,630 บาทขึ้นไป 800

เงินเดือนตัง้แต 5,530 บาทขึ้นไป 1,000

เงินเดือนตัง้แต 6,800 บาทขึ้นไป 1,250

เงินเดือนตัง้แต 8,320 บาทขึ้นไป 1,600

เงินเดือนตัง้แต 10,640 บาทขึ้นไป 1,950

เงินเดือนตัง้แต 13,100 บาทขึ้นไป 2,300

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนตัง้แต 10,190 บาทขึ้นไป 1,950

เงินเดือนตัง้แต 12,530 บาทขึ้นไป 2,400

เงินเดือนตัง้แต 16,070 บาทขึ้นไป 3,000

บญัชีอตัราคาเชาบานขาราชการหมายเลข 7 สําหรับขาราชการพลเรือน (ตอ)

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนตัง้แต 15,410 บาทขึ้นไป 3,000

เงินเดือนตัง้แต 24,250 บาทขึ้นไป 3,500

เงินเดือนตัง้แต 29,800 บาทขึ้นไป 4,000

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนขั้นชั่วคราว 1,250

เงินเดือนตัง้แต 7,940 บาทขึ้นไป 1,250

เงินเดือนตัง้แต 8,320 บาทขึ้นไป 1,600

เงินเดือนตัง้แต 10,190 บาทขึ้นไป 1,950

เงินเดือนตัง้แต 13,100 บาทขึ้นไป 2,400

เงินเดือนตัง้แต 16,070 บาทขึ้นไป 3,000

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนขั้นชั่วคราว 2,400

เงินเดือนตัง้แต 14,330 บาทขึ้นไป 2,400

เงินเดือนตัง้แต 15,410 บาทขึ้นไป 3,000

เงินเดือนตัง้แต 24,250 บาทขึ้นไป 3,500

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

เงินเดือนขั้นชั่วคราว 3,000

เงินเดือนตัง้แต 21,080 บาทขึ้นไป 3,000

เงินเดือนตัง้แต 24,310 บาทขึ้นไป 3,500

เงินเดือนตัง้แต 29,800 บาทขึ้นไป 4,000

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ



เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกิน

เดือนละ/บาท

เงินเดือนขั้นชั่วคราวตั้งแต 18,910 บาทขึ้นไป 3,000

เงินเดือนขั้นชั่วคราวตั้งแต 24,310 บาทขึ้นไป 3,500

เงินเดือนตั้งแต 25,390 บาทขึ้นไป 3,500

เงินเดือนเริ่มตั้งแต 29,800 บาทขึ้นไป 4,000

เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกิน

เดือนละ/บาท

เงินเดือนขั้นชั่วคราวไมถงึ 29,900 บาท 3,500

เงินเดือนขั้นชั่วคราวตั้งแต 29,900 บาทขึ้นไป
เงินเดือนขั้นต่ําขึ้นไป

4,000

4,000

ใหไดรับคาเชาบาน ไมเกินเดือนละ4,000บาท

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประเภทบริหาร ระดับสูง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ประเภทบริหาร ระดับตน

ประเภทอํานวยการ ระดับตน

บญัชีอตัราคาเชาบานขาราชการหมายเลข 7 สําหรับขาราชการพลเรือน (ตอ)



รางระเบยีบกระทรวงการคลัง

วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏบิตัิเกีย่วกับการใชสิทธิ

เบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา
เสนอไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีลว 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
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ใหผูมีสิทธิสงขอมูลในการขอรับคาเชาบาน พรอมแนบแบบ 6005 และใหผูรับรองการมีสิทธิ

ตามขอ 8 พิจารณารับรองรายงานขอมูล โดยใหผูมีสิทธิแจงรายละเอียดประกอบอยางนอย ดังนี้

ใหผูมีสิทธิสงขอมูลในการขอรับคาเชาบาน พรอมแนบแบบ 6005 และใหผูรับรองการมีสิทธิ

ตามขอ 8 พิจารณารับรองรายงานขอมูล โดยใหผูมีสิทธิแจงรายละเอียดประกอบอยางนอย ดังนี้

การเบิกจายเงนิคาเชาบาน (ตอ)การเบิกจายเงนิคาเชาบาน (ตอ)
เพิ่มหลักเกณฑการขอเบกิคาเชาบานในขอ 7

ประวัติการเริ่มรับราชการ วัน เดือน ป สถานที่ และการโอน ยาย กรณียายใหระบุวา 
เปนการรองขอของตนเองหรือไม

ขอมูลเคหสถานของผูมีสิทธิและคูสมรสทุกแหงที่มกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ขอมูลอาชีพและหนวยงานหรอืสถานที่ทํางานของคูสมรส โดยใหชี้แจงวาหนวยงานนั้น
จัดสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานใหหรือไม

ขอมูลเคหสถานของบิดา มารดา ของผูมีสิทธิและของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ        
นิติภาวะทุกแหง โดยใหระบุสถานที่ตั้งวาอยูในจังหวัดและอาํเภอใด

ขอมูลการมีชีวิตของบิดา มารดาของผูมีสิทธิและของคูสมรส หากมีกรณีที่บุคคลใด

เสียชีวิตหรือสาบสูญ ใหแจงรายละเอียดในระดับวัน เดอืน ป ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญ

1

2

3

4

5



การเบิกจายเงินคาเชาบาน (ตอ)

ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนง

• ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ

• ขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป

(ระดับ7-8 ขึ้นไป) หรือ

• ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

(ระดับ6-7 ขึ้นไป) หรือ

• ขาราชการประเภทอํานวยการ  (ระดับ 8, 9)

เปนผูรับรอง

การรับรองสิทธิ

สวนราชการสังกดัสวนกลาง

ที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือ

แยกตางหากจากกระทรวง 

ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงาน

ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวา

ระดับ 6 เปนผูรบัรอง

การรับรองสิทธิ

สวนราชการสังกดัสวนกลาง

ที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือ

แยกตางหากจากกระทรวง 

ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงาน

ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวา

ระดับ 6 เปนผูรบัรอง

เดิม ใหม



ขอ 8 วรรค 2 ใหระดับ 8 รับรองตนเองวามีสิทธิเบิกคาเชาบานได

แกไขเพิ่มเตมิโดย

• ใหขาราชการตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไปหรือเทียบเทา หรือ

• ขาราชการประเภททัว่ไป ระดับอาวโุสขึ้นไป (ระดับ 7-8 ขึ้นไป)

• ขาราชการประเภทวชิาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป (ระดบั 8 ขึ้นไป)

• ขาราชการประเภทอํานวยการ (ระดับ 8,9)

• ขาราชการประเภทบริหาร (ระดบั 9,10,11)

การเบิกจายเงนิคาเชาบาน (ตอ)

รับรองตนเองวามสีิทธเิบกิคาเชาบานได



กําหนดใหผูทีห่วัหนา

สวนราชการระดับกรม

มอบหมายซึ่งดาํรง

ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 
7 เปน

ผูอนุมัติ

การเบิกจายเงินคาเชาบาน (ตอ)

ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกคาเชาบานในแบบ 6005
ราชการบริหารสวนกลาง (ขอ10(1))
ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกคาเชาบานในแบบ 6005
ราชการบริหารสวนกลาง (ขอ10(1))

เดิม ใหม

กําหนดใหผูทีห่วัหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย

ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือ
• ขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึน้ไป 
(ระดับ 7-8 ขึ้นไป)

• ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป

(ระดับ 6-7 ขึ้นไป)
• ขาราชการประเภทอํานวยการ (ระดับ 8,9)
• ขาราชการประเภทบริหาร ระดับตน (ระดับ 9)
เปนผูอนุมัติ

ประเด็นแกไข



ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพื่อ

ชําระราคาบาน ใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวน

เงินกูและระยะเวลาการผอนชําระที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรก(ที่ไดยื่นไว

และไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว)เทานั้น

ขอ 23 (ปจจุบัน)

แกไขขอ 23 โดย

ตัดขอความ “ที่ไดยื่นไวและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว” ออกตัดขอความ “ที่ไดยื่นไวและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว” ออก

การเบิกจายเงินคาเชาบาน (ตอ)



หลักเกณฑและวิธปีฏิบัติ

ในการจัดขาราชการเขาพักอาศยั

ในที่พักของทางราชการ พ.ศ.

2551

ความ

คืบหนา

แจงเวยีนสวนราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง   
ที่ กค 0422.3/ว 106 ลว. 23 กนัยายน 2551
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่23 กันยายน 2551 เปนตนไป
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การจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (ตอ)

ขอ 3 (1)

เดิม ใหม

ผูมีอํานาจจัดที่พักของ    
สวนราชการมีอํานาจ

พิจารณาจัดที่พักใหแก

ขาราชการระดับ 7 ขึ้นไป....
เขาพักอาศัยในที่พักของ

ทางราชการ ขาราชการ     
ผูนั้นจะตองอาศัย 
ไมวาจะเปนผูมสีิทธิไดรับ   
คาเชาบานหรือไม

แกไขโดยกําหนดให

‐ ขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึน้ไป (c 7-8 ขึ้นไป)
‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป (c 8 ขึน้
ไป)
‐ ประเภทอํานวยการ (c 8, 9)
‐ ประเภทบริหาร (c 9, 10, 11)
เปนขาราชการตามหลกัเกณฑขอ 3 (1)



การจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (ตอ)

ขอ 3 (2)

เดิม ใหม

ผูมีอํานาจจัดที่พักของสวนราชการ

มีอํานาจพิจารณาจัดที่พักใหแก

ขาราชการระดับ 6 ลงมา....และเปน
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหเขาพักอาศัย
ในที่พกัของทางราชการ ไมวาขาราชการ
ผูนั้นกําลังใชสทิธิเบิกคาเชาบานอยู

หรือไมก็ตาม

แกไขโดยกําหนดให

‐ ขาราชการประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

ลงมา (c 5-6)
‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการลงมา

(c 6-7)
เปนขาราชการตามหลกัเกณฑขอ 3 (2)



การจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (ตอ)

ขอ 3 (3)

เดิม ใหม

กรณีขาราชการตามขอ 3 (2) คือ
ขาราชการระดับ 6 ลงมา.... ผูใดมสีิทธิไดรับ
คาเชาบาน และไดใชสิทธินําหลกัฐานการชําระ
คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ

ราคาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการ

ในทองที่ที่ปฏิบัติราชการอยูกอนแลว หากตอมา
มีที่พักของทางราชการวาง ผูที่มีอํานาจจัดที่พกั
ในทองที่นั้นไมตองจดัขาราชการผูนั้นเขาพัก

อาศัยในที่พักของทางราชการ

แกไขโดยกําหนดให

‐ ขาราชการประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงานลงมา (c 5-6)

‐ ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการลงมา (c 6-7)

เปนขาราชการตามหลกัเกณฑขอ 3 (2)



รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา
ครม. เห็นชอบในหลักการ
คณะกรรมการไดตรวจพิจารณาราง

และกรมบัญชีกลางไดยืนยันรางแลว
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รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุฯ (ตอ)

การแตงตั้งคณะกรรมการ (เดิม)
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ขอ 32) แตงตั้งจาก C5 ขึ้นไปคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ขอ 32) แตงตั้งจาก C5 ขึ้นไป

คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 35) แตงตั้งจาก C3 ขึ้นไปคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 35) แตงตั้งจาก C3 ขึ้นไป

คณะกรรมการดําเนินการจางทีป่รึกษา (ขอ 80) แตงตั้งจาก C6 ขึ้นไปคณะกรรมการดําเนินการจางทีป่รึกษา (ขอ 80) แตงตั้งจาก C6 ขึ้นไป

คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน (ขอ 98) แตงตั้งจาก 
C4 ขึ้นไป

คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน (ขอ 98) แตงตั้งจาก 
C4 ขึ้นไป

คณะกรรมการรบัซองเสนองาน แตงตั้งจาก C3 ขึน้ไป และคณะกรรมการ

ดําเนินการจางโดยวธิีคัดเลือก แตงตั้งจาก C4 ขึ้นไป (ขอ 101)

คณะกรรมการรบัซองเสนองาน แตงตั้งจาก C3 ขึน้ไป และคณะกรรมการ

ดําเนินการจางโดยวธิีคัดเลือก แตงตั้งจาก C4 ขึ้นไป (ขอ 101)

คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงานจางออกแบบและควบคุมงาน (ขอ 116) 
แตงตั้งจาก C4 ขึ้นไป

คณะกรรมการตรวจและรบัมอบงานจางออกแบบและควบคุมงาน (ขอ 116) 
แตงตั้งจาก C4 ขึ้นไป

1

2

3

4

5
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รางระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุฯ (ตอ)

• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปญหาการพัสดุในคณะกรรมการวาดวย    

การพสัดุ มีมตเิห็นสมควรแกไขโดย “กําหนดใหคณะกรรมการทกุคณะ

ตามขอ 32 ขอ 35 ขอ 80 ขอ 98 ขอ 101 และขอ 116 ใหแตงตั้งจาก

ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานของรัฐ 

หรือลกูจางประจาํ โดยใหคํานงึถึงลักษณะหนาที่ และความรบัผิดชอบของ

ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ”

แกไขใหมโดยแกไขใหมโดย



แกไขระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง

การเกบ็รักษาเงนิ และการนําเงินสงคลงั      
พ.ศ. 2551

ความคืบหนา อยูระหวางเสนอตามสายงาน
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แกไขระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ตอ)

ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามขอ 32

เดิม ใหม

ใหเปนอาํนาจของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่
ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือ
เทียบเทาขึ้นไป เปนผูมอีํานาจในการ
อนุมัติการจายเงิน

แกไขโดยกําหนดให

‐ ผูที่ไดรบัมอบหมายที่ดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรอืเทียบเทาขึ้นไป
‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (c6-7)
‐ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (c7-8)
เปนผูมอีํานาจอนุมัติในการจายเงิน



แกไขระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ตอ)

กรรมการเกบ็รักษาเงินตามขอ 82

เดิม ใหม

ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้ง

ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง

ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป
เปนกรรมการเก็บรักษาเงินของ

สวนราชการ

แกไขโดยกําหนดใหขาราชการตั้งแตตําแหนง

ดังตอไปนีข้ึ้นไป

‐ ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 3
‐ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (c3-5)
‐ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (c1-4)
‐ หรอืเทียบเทาขึ้นไป
เปนกรรมการเก็บรักษาเงินของสวนราชการ



รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษา

ของบุตร (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความ

คืบหนา

เสนอเรื่องไปสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีลว

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 51 ขณะนี้อยูระหวางรอเสนอ

คณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณา
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การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ตอ)

ผูรับรองการมีสิทธไิดรับเงินสวสัดิการตามขอ 10

เดิม ใหม

• สวนกลาง ใหเลขานกุารรัฐมนตรี เลขานุการกรม 
หัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
หรือหัวหนาหนวยงาน ไมต่ํากวา c 8 หรือผูทีไ่ดรับ
มอบหมายจากบุคคลดังกลาวซึ่งไมต่าํกวา c 6
เปนผูรับรอง

• c 5 ขึน้ไป รับรองตนเอง

แกไขโดย

ใหผูมสีทิธิไดรับเงินสวัสดกิาร

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

มีสิทธิรับรองตนเอง



การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ตอ)

ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินตามขอ 14

เดิม ใหม

สวนกลาง ใหเปนอํานาจของหวัหนา
สวนราชการระดับกรม หรอื
ผูที่ไดรับมอบหมาย ไมต่ํากวา c 6
หรือเทียบเทา

แกไขโดยกําหนดใหผูทีไ่ดรับมอบหมาย คือ
‐ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (c 5-6)
‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (c 6-7)
‐ หรอืเทียบเทา



รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงนิชวยเหลือการศกึษาของบุตร       
ของขาราชการและลกูจางประจาํที่เสียชีวิต         

จากการปฏบิตัิงานในเขตพื้นที่จงัหวัดยะลา ปตตานี 
นราธิวาส และสงขลาในพื้นที่อําเภอจะนะ เทพา     

นาทวี และสะบายอย พ.ศ. ....

ความคืบหนา
เสนอเรื่องไปสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีลว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
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การเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ตอ)

ขยายพื้นที่ใหสิทธเิพิ่มเตมิตามขอ 3

เดิม ใหม

ใหบุตรของขาราชการหรือลูกจางประจําที่เสียชีวิต   
จากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากสถานการณ      
ความไมสงบในเขตพืน้ที่จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลอืการศึกษาตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดตาม พรฎ. เงิน
สวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนโุลมตอไปจนกวาจะหมดสิทธิ

แกไขโดย

ใหความชวยเหลอืเงินสวัสดกิาร

ครอบคลุมถึงกรณีขาราชการและ

ลูกจางประจําที่เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวดัสงขลา

ในพื้นทีอ่ําเภอจะนะ เทพา นาทวี และ
สะบายอย



การเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (ตอ)

1. ผูมอีํานาจในการตรวจสอบหลักฐานและอนุมัติการเบกิจาย (ขอ 6)
2. การกําหนดวิธกีารเบกิเงิน (ขอ 8)

เดิม ใหม

1. สวนกลาง ใหหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม หรือผูทีไ่ดรับมอบหมายซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวา c 6

2. กําหนดวิธีการเบิกเงินโดยการวางฎีกา

แกไขโดยกําหนดใหผูทีไ่ดรับมอบหมาย   
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวา

‐ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

‐ ระดับ 6 หรือเทียบเทา
เปนผูมอีํานาจ

กําหนดวิธีการเบิกเงินในระบบ GFMIS



รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงนิสวัสดิการเกีย่วกับ                    
การรักษาพยาบาลขาราชการ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา
เสนอไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว 
เมื่อ 19 กันยายน 2551

15



การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

การรบัรองการใชสิทธิตามขอ 
11

เดิม ใหม

1. สวนราชการสังกดัสวนกลางแตมี

สํานักงานอยูในภูมิภาค หรือแยก
ตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม
ใหหวัหนาสาํนักงานนั้น ซึ่งไมต่ํากวา
c 6 หรือเทียบเทา เปนผูรับรอง

2. c 9 ขึ้นไป รับรองตนเอง

1. ไมต่ํากวาขาราชการประเภท

‐ ทั่วไป ระดับชํานาญงาน (c 5-6)
‐ วิชาการ ระดับชํานาญการ (c 6-7)

2. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร
ระดับตน (c 9) ขึ้นไป รับรองตนเอง



การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ตอ)

การอนุมัติการเบกิจายตามขอ 
12

เดิม ใหม

สวนราชการสังกดัสวนกลาง 
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
หรือผูทีห่ัวหนาสวนราชการมอบหมาย

ซึ่งไมต่าํกวา c 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
เปนผูมอีํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน

แกไขโดยกําหนดใหผูทีไ่ดรับมอบหมายซึ่งดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวา

‐ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (c 5-6)
‐ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (c 6-7)
‐ หรือเทียบเทาขึ้นไป
เปนผูมอีํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน



รางพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ

ผูไดรบัอนัตรายหรือการปวยเจบ็

เพราะเหตุปฏิบัติราชการ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา

คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อ 19 ส.ค. 51 อนุมัติ
หลักการตามรางที่เสนอ ขณะนี้อยูระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา

ราง
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ราง พรบ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ      
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตอ)

เดิม ใหม

ม.12 ขาราชการผูใดถึงแกความตาย 
ทุพพลภาพ พิการ หรือไดรับอันตราย
สาหัสเนื่องจากเหตดุังบัญญัตไิวใน   
ม.5 มีสิทธไิดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ

และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมายและ

ระเบยีบวาดวยการนั้น

ม.12 ขาราชการผูใดถึงแกความตาย 
ทุพพลภาพ พิการ หรือไดรับอันตราย
สาหัสเนื่องจากเหตดุังบัญญัตไิวใน    
ม.5 มีสิทธไิดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือเลือ่นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและวธิีการ         
ที่กําหนดในกฎหมายและระเบยีบ       
วาดวยการนั้น



รางพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา

คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อ 19 ส.ค. 51 อนุมัติ
หลักการตามรางที่เสนอ ขณะนี้อยูระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา

ราง
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ราง พรฎ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลกัษณะเดียวกัน (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... (ตอ)

เดิม ใหม

ม.13 การจายเงินเดือนกรณทีี่มกีาร

เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขัน้
เงินเดือน ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบุ     
ในคําสั่งของผูมีอํานาจสัง่เลื่อน

ม.13 การจายเงินเดือนกรณทีี่มกีาร

เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน 
หรือเลือ่นเงินเดือน ใหจายไดตั้งแต
วันที่ระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจ        
สั่งเลื่อน



รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ เงือ่นไขและอัตรา
ในการจายเงนิสงเคราะหและกําหนดลักษณะของ

ความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรค
สําคัญยิ่งในการประกอบอาชพีหรอืในการดํารงชีพ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา

คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อ 19 ส.ค. 51 อนุมัติ
หลักการตามรางที่เสนอ ขณะนี้อยูระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา

ราง
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รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราในการ
จายเงินสงเคราะห และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพ

ขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 
หรือในการดํารงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตอ)

เดิม ใหม

ขอ 1 วรรคสอง เพื่อประโยชนในการ
คํานวณ คําวา “อัตราเงินเดือน” ให
หมายความถึง อัตราเงินเดือนระดับ 3 
ขั้นตนของบัญชีอัตราเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนที่ใชขณะประสบภยั

ขอ 1 วรรคสอง เพื่อประโยชนในการ
คํานวณ คําวา “อัตราเงินเดือน” ให
หมายความถึง อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของบัญชเีงินเดือนตําแหนงประเภท

วชิาการ ระดับปฏบิตัิการ
ของขาราชการพลเรอืน

ที่ใชอยูขณะประสบภยั



รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย

การขอรบัและการจายบําเหน็จบาํนาญขาราชการ

(ฉบบัที่..) พ.ศ. ....

ความคืบหนา

คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อ 19 ส.ค. 51 อนุมัติ
หลักการตามรางที่เสนอ ขณะนี้อยูระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา

ราง
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รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจาย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตอ)

เดิม ใหม

ขอ 17 วรรคแรก การสั่งจายบาํเหน็จ
บาํนาญ ใหเปนอํานาจของอธิบดี
กรมบญัชกีลาง หรอืผูที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางมอบหมาย ที่มี
ตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการกอง

หรือดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 8

ขอ 17 วรรคแรก การสั่งจายบาํเหน็จ
บาํนาญ ใหเปนอํานาจของอธิบดี
กรมบญัชกีลาง หรอืผูที่อธิบดี
กรมบญัชกีลางมอบหมาย ที่มี
ตําแหนงไมต่าํกวาผูอํานวยการกอง

หรือตาํแหนงประเภทอาํนวยการ 
ระดับตน หรอืตําแหนงประเภท
วชิาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ หรือ
ตําแหนงประเภททัว่ไป ระดับอาวโุส



20 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0526.2/ว 162 ลงวนัที่ 
23 ธันวาคม 2539 เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุวัผูรบับําเหน็จตกทอด

21 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0530.3/ว 76 ลงวันที่    
26 มถิุนายน 2544 เรือ่ง การแสดงเจตนาระบุตวัผูรบับาํเหน็จตก
ทอด

22
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0430.7/ว 54 ลงวนัที่ 20 
กรกฎาคม 2549 เรื่อง แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบาํนาญพเิศษและ

บาํเหน็จพิเศษ
ความคืบหนา

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 78 ลงวันที่             
16 กรกฎาคม 2551 เรือ่ง แกไขประเภทตําแหนงของขาราชการพลเรอืน          
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เวียนแจงสวนราชการแลว



เดิม ใหม

ใหขาราชการไมต่ํากวาระดบั 3 ตรวจสอบขอความที่
ผูแสดงเจตนากรอกในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุ

ตัวผูรบับาํเหน็จตกทอดใหถูกตองและเปนไปตาม

ประกาศที่กระทรวงการคลังกาํหนด

แกไขเปนขาราชการไมต่ํากวา

‐ ระดบั 3
‐ ประเภททั่วไป ระดบัชํานาญงาน (c 5-6)
‐ ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ (c 3-5)

เดิม ใหม

พยานซึ่งลงชื่อในหนังสือรบัรองการไดรับอันตราย

หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่

ของขาราชการ เพื่อขอรับบาํนาญพิเศษและบําเหน็จ

พิเศษ ตองเปนขาราชการในสังกัด
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 6

แกไขเปนขาราชการไมต่ํากวา

‐ ระดบั 6
‐ ประเภททั่วไป ระดบัชํานาญงาน

‐ ประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ

แกไขเพิ่มเติมโดยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 78 ลว. 16 กรกฎาคม 
2551

การแสดงเจตนาระบตุวัผูรบับําเหน็จตกทอด (ว.162, ว.76)

แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบาํนาญพเิศษและบําเหน็จพิเศษ (ว.54)



หนังสือกระทรวงการคลงั ดวนที่สดุ ที ่กค 0430.7/ว 60 
ลงวนัที ่18 กันยายน 2550 เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการ

เบิกจายเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ

(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)

ความคืบหนา
เวียนแจงสวนราชการแลว

แกไขเพิ่มเตมิโดยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด 
ที่ กค 0406.5/ว 47 ลงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2551

23



แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือ

ผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง

ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)

เดิม ใหม

ขอ 2.4 ใหขาราชการที่ออกจากราชการ
ตามมาตรการสงสําเนาคําสั่ง

เลื่อนขัน้เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน
ของปที่ออกจากราชการ              
ประกอบคําขอรับเงินชวยเหลือ

สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
เลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่ 30 กันยายน
ของปที่ออกจากราชการ



24 หนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/13649 ลว. 25 มี.ค. 26 เรื่อง การเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของผูที่มิไดเปนขาราชการหรือลูกจาง

หนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/13649 ลว. 25 มี.ค. 26 เรื่อง การเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของผูที่มิไดเปนขาราชการหรือลูกจาง

25
หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0502/ว 150 ลว. 28 ก.ย. 35 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงลกูจางเพื่อใชสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0502/ว 150 ลว. 28 ก.ย. 35 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงลกูจางเพื่อใชสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0502/ว 32 ลว. 5 เม.ย. 36 เรื่อง เทียบ
ตําแหนงลกูจางเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0502/ว 32 ลว. 5 เม.ย. 36 เรื่อง เทียบ
ตําแหนงลกูจางเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0512/ว 48 ลว. 14 ม.ิย. 36 เรื่อง การเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน

ขาราชการและลูกจางชั่วคราว

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0512/ว 48 ลว. 14 ม.ิย. 36 เรื่อง การเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือน

ขาราชการและลูกจางชั่วคราว

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0514/ว 8 ลว. 26 ธ.ค. 38 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงขาราชการการเมืองและขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0514/ว 8 ลว. 26 ธ.ค. 38 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงขาราชการการเมืองและขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง

26

27

28

หนังสือสั่งการเรื่องการเทียบตําแหนงเพื่อเบิกคาใชจาย

เดินทางไปราชการ  (10 ฉบับ)
หนังสือสั่งการเรื่องการเทียบตําแหนงเพื่อเบิกคาใชจาย

เดินทางไปราชการ  (10 ฉบับ)



29 หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.7/ว 44 ลว. 9 ม.ิย. 46 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนง

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.7/ว 44 ลว. 9 ม.ิย. 46 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนง

30
หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 18 ลว. 13 ม.ค. 47 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 18 ลว. 13 ม.ค. 47 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.7/ว 56 ลว. 22 มี.ค. 48 เรื่อง การ
เทียบตําแหนง

หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.7/ว 56 ลว. 22 มี.ค. 48 เรื่อง การ
เทียบตําแหนง

หนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 28 ลว. 18 เม.ย. 49 เรื่อง การเทียบตําแหนงหนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 28 ลว. 18 เม.ย. 49 เรื่อง การเทียบตําแหนง

กําหนดเปนหนงัสือเวยีนกระทรวงการคลัง 2 ฉบบั
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 51
กําหนดเปนหนงัสือเวยีนกระทรวงการคลัง 2 ฉบบั
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 51

31

32

ความคืบหนา

หนังสือสั่งการเรื่องการเทียบตําแหนงฯ(ตอ)หนังสือสั่งการเรื่องการเทียบตําแหนงฯ(ตอ)

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/24638 ลว. 5 ก.ย. 48 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนง

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.7/24638 ลว. 5 ก.ย. 48 เรื่อง การเทียบ
ตําแหนง

33



การเทียบตําแหนงเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตอ)

หลกัการหลกัการ

ยกเลิกหนังสือเทียบตําแหนงเดิม และกําหนดขึ้นใหมเปนหนังสือ กค. 2 ฉบบั

1. กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 51 เทียบตาํแหนงสําหรบั 
‐ ขาราชการการเมอืงและขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
‐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
‐ คณะสื่อมวลชน

‐ ลูกจาง (เทยีบเทาประเภททัว่ไป ระดับปฏบิตัิงาน)
‐ พนักงานราชการ

1. กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 51 เทียบตาํแหนงสําหรบั 
‐ ขาราชการการเมอืงและขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
‐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
‐ คณะสื่อมวลชน

‐ ลูกจาง (เทยีบเทาประเภททัว่ไป ระดับปฏบิตัิงาน)
‐ พนักงานราชการ

2. กค 0406.6/ว 105 ลว. 22 ก.ย. 51 เทียบตาํแหนงสําหรบั
‐ ขาราชการสวนทองถิ่น
‐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่น

2. กค 0406.6/ว 105 ลว. 22 ก.ย. 51 เทียบตาํแหนงสําหรบั
‐ ขาราชการสวนทองถิ่น
‐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่น



รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีปฏิบัติในการจัดบานพักสําหรับขาราชการประจํา

ในตางประเทศ พ.ศ. ....

อัตราคาเชาบานพักสําหรับขาราชการในประเทศตางๆ

34

35

ความคืบหนา อยูระหวางเสนอตามสายงาน



การจัดบานพักสําหรับขาราชการประจําในตางประเทศ (ตอ)

สาระสําคัญ

ปรบัปรุงประเภทของบานหรือหองที่จะเชาเปนบานพัก (ประเภท ก, ข, ค 
และ ง) ใหสอดคลองกับการกาํหนดประเภทตาํแหนงใหม และรองรับ
สําหรบัขาราชการทหารและตํารวจ

กําหนดหลักเกณฑเพิ่มเตมิสาํหรับกรณีการตอสัญญาเชาบานพัก

นําหลกัเกณฑและวธิีปฏบิตัิทีเ่ปนหนังสือสั่งการกรณีเชาบานพัก

หลังทีส่อง มาปรบัปรุงใหเหมาะสมและกําหนดรวมไวในระเบียบฉบบันี้

1

2

3



หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84
ลว. 25 พ.ค. 48 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การอนุมัตบิัญชีถือจายเงินเดือน/คาจางประจํา และการเบิกจาย
เงินเดือน/คาจางประจํา

36

อยูระหวางหารือรวมกบัสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหไดขอยุตกิอน 
(1 ฉบับ)

อยูระหวางหารือรวมกบัสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหไดขอยุตกิอน 
(1 ฉบับ)



37
ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงนิรางวลัสําหรับผูบริหาร

และสําหรบัหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจาํ และ
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547

38 พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศยั พ.ศ. 2535

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 155 ลว. 12 ธ.ค. 39
เรื่อง คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ39

กฎหมายที่จะปรับปรุงแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(3 ฉบับ)

กฎหมายที่จะปรับปรุงแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(3 ฉบับ)



กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)

โทรศัพทเบอรกลาง 02-273-9613-4, 02-271-0686-90,

02-273-9024

• คาใชจายเดินทาง, ฝกอบรม, คาตอบแทน (ตอ 4438, 4904,
4442)

• คาเชาบาน (ตอ 4929, 4957)

• คารักษาพยาบาล (ตอ 4441, 4733, 4318, 4437, 4372)

• เงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ (ตอ 4443, 4361)

• กลุมพัฒนากฎหมายและระเบียบ (ตอ 4439) lrdg@cgd.go.th


