
สวสัดกิาร
พนักงานส่วนท้องถิ่น
นายสมศักดิ์ พนากจิสุวรรณ

ผอ. สสบ.
ส ำนักพฒันำระบบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



สวสัดกิารพนักงานส่วนท้องถิน่

การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงนิรางวลั

เงนิสวสัดกิาร 3 จ.ภาคใต้ เงนิท าขวญั

เงนิสวสัดกิารพืน้ที่พเิศษเงนิเดือน,เงนิตอบแทนอ่ืนการเดนิทางไปราชการค่าเช่าบ้าน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์การลา



ค่ำรกัษำพยำบำล



ระเบียบ มท.ว่ำด้วยสวสัดิกำรเก่ียวกบักำร
รกัษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541

ระเบียบ มท.ว่ำด้วยสวสัดิกำรเก่ียวกบักำร
รกัษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ฉบบัท่ี 2
พ.ศ. 2549

ระเบียบ

ข้อกฎหมำย



กำรรกัษำพยำบำล

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้ำงประจ ำ ผูร้บับ ำนำญ 
นำยกและรองนำยก อบจ.
นำยกเทศมนตรี เทศมนตรี นำยกเมืองพทัยำ 
ประธำนกรรมกำรสขุำภิบำล 
ประธำนกรรมกำรบริหำร อบต. กรรมกำรบริหำร อบต. 

ผูมี้สิทธิ

ยกเวน้

รองนายก อปท. ที่มาจากการแต่งต ัง้



ผู้มสิีทธิ

 บิดำ มำรดำ

 คู่สมรส

 บตุร
-โดยชอบด้วย
กฎหมำย
-ยงัไม่บรรลนิุติภำวะ
-บรรลนิุติภำวะ แต่
เป็น
ผูไ้ร้ควำมสำมำรถ
-ไม่เกิน 3 คน



ค่ารักษาพยาบาล
เงินที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็ในการรักษาพยาบาล

ประกอบด้วย

1. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด

2. ค่าอวยัวะเทยีม

3. ค่าบริการทางแพทย์

4. ค่าห้องและค่าอาหาร

5. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี



รัฐ เอกชน

เต็มจ านวนเท่าที่จ่ายจริง กรณฉุีกเฉินเท่าน้ัน

ค่าอวัยวะเทียม , อุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค
รวมทั้งค่าซ่อมแซม , ค่าห้องและค่าอาหาร

ค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ

โรงพยำบำล

เต็มจ านวนเท่าทีจ่่ายจริง
คร่ึงหน่ึงของจ านวนที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกนิ 3,000 บาท



กำรศึกษำบตุร



-ระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบตุร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541

-ระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541

-ระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบุตร

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ฉบบั ท่ี 3) พ.ศ. 2549

ระเบียบ
ข้อกฎหมำย



• ตำย

• กำรพิกำร จนไม่สำมำรถเล่ำเรียนได้

• เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสมำรถ มิได้ศึกษำ

ในสถำนศึกษำท่ีมีสิทธิได้รบัสวสัดิกำร

• วิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบก่อนอำยคุรบ 25 ปีบริบรูณ์

ให้ผูมี้สิทธิเบิกค่ำเล่ำเรียนบตุรโดยชอบด้วยกฎหมำย
คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3 เรียงล ำดบัก่อนหลงั 

และอำยไุม่เกิน 25 ปีบริบรูณ์ หำกบตุรคนหน่ึงคนใด

*ให้บตุรคนถดัไปมีสิทธิรบัเงินสวสัดิกำรแทนได้*



สถำนศึกษำของทำงรำชกำร

*หลกัสตูรไม่สงูกว่ำอนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ และหลกัสตูร

แยกต่ำงหำกจำกหลกัสตูรปริญญำตรี ให้ได้เตม็ตำมจ ำนวน

ท่ีจ่ำยจริง

*หลกัสตูรปริญญำตรี ให้ได้รบัเตม็ตำมจ ำนวนท่ีจ่ำยจริง



สถำนศึกษำของเอกชน

*หลกัสตูรไม่สงูกว่ำมธัยมศึกษำตอนปลำยหรอืเทียบเท่ำ

ให้ได้รบัเตม็จ ำนวนตำมท่ีจ่ำยจริง

*หลกัสตูรสงูกว่ำมธัยมตอนปลำยหรอืเทียบเท่ำ แต่ไม่สงูกว่ำ

อนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ ให้ได้รบัครึง่หน่ึงของจ ำนวน

ท่ีจ่ำยจริง

*หลกัสตูรปริญญำตรี ให้ได้รบัครึง่หน่ึงของจ ำนวนท่ีจ่ำยจริง



* ต้องเป็นไปตำมประเภทและไม่เกินอตัรำท่ีกระทรวงกำรคลงั
ก ำหนด ส ำหรบับตุรท่ีศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร
หรือเอกชน

* หลกัสตูรปริญญำตรี ต้องเป็นกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี
เป็นหลกัสตูรแรก

เงื่อนไข



เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร

ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน หมำยถึง
ค่ำเล่ำเรียน
ค่ำหน่วยกิต
ค่ำลงทะเบียนแรกเข้ำ (ค่ำขึน้ทะเบียนนักศึกษำ)
ค่ำบ ำรงุห้องสมดุ
ค่ำบ ำรงุกีฬำ
ค่ำเวชภณัฑ์
ค่ำภำคปฏิบติั หรือวสัดฝึุกหดั หรืออปุกรณ์กำรศึกษำ



บตุรของข้ำรำชกำรหรือลกูจ้ำงประจ ำท่ีเสียชีวิต
จำกกำรปฏิบติังำนในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้

มีสิทธิได้รบักำรช่วยเหลือสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำบตุร
จนกว่ำจะหมดสิทธิ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำร

เบิกจ่ำยเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำของบตุรข้ำรำชกำร 
และลกูจ้ำงประจ ำ ท่ีเสียชีวิตจำกกำรปฏิบติังำนในเขตพืน้ท่ี

จงัหวดัยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส พ.ศ. 2547

เง่ือนไข ไม่ก่อนมกรำคม 2547



เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (เงินรำงวลั)



* ประกาศ ก.กลาง เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณพีเิศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

* ประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขและวธีิการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2549

ระเบียบ

ข้อกฎหมำย



เพื่อให้สอดคล้องกบั พ.ร.ฎ. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

โดยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกร

ของ อปท. เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนรำชกำร

เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ

เจตนำรมณ์



ผู้มสิีทธิได้รับเงนิรางวลัประจ าปี

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อปท. รวมทั้งบุคลากรถ่ายโอน 

ตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ อปท.



ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน      
และลูกจ้ำงประจ ำ

เล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่ำจ้ำงทัง้ปีรวม 2 ครัง้ 
( 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.) 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ขัน้



พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทัว่ไป

เล่ือนขัน้ค่ำตอบแทน (1 ครัง้)        ผำ่นกำรประเมิน

ไม่น้อยกว่ำ 1 ขัน้                   ผลกำรปฏิบติังำน

ทัง้ปี (2 ครัง้) 

ในระดบัดีขึน้ไป



สรุปขั้นตอนการขอก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 
(เงินรางวลัประจ าปี)

อปท.เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ
และโครงการตามมิตทิี 4

จ านวน 1 โครงการต่อ ก.จงัหวดัเพ่ือรับทราบ
(ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)

อปท.บริหารราชการ
ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
(ตั้งแต่ 1 พฤศจกิายน)

อปท.รายงานผลการปฏิบัตงิานตามมิติ
และตวัช้ีวดัและแบบแสดงรายจ่าย

ด้านเงนิเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนฯ เสนอ ก.จงัหวดั

อปท.ที่ผ่านการประเมินการบริหารจดัการที่ดี
ของ สถ.ในปีงบประมาณที่แล้วมา

มีสิทธิก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ

ก.จงัหวดัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบผลการประเมิน
(คะแนน 75 % = ผ่าน)

คณะอนุกรรมการเสนอผล
การประเมินให้ ก.จงัหวดั

เห็นชอบ

อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณา
จ่ายเงนิโบนัสตามเกณฑ์
การก าหนดวงเงนิโบนัส

วงเงนิโบนัสรวมของอปท =
(วงเงนิ 40% ที่เหลือ)*(คะแนนประเมิน)

100

-75 คะแนนไม่เกนิคนละ 3 เท่า
-95 คะแนนอาจขอความเห็นชอบจาก ก.จงัหวดั
เพ่ือให้มีสิทธิรับไม่เกนิ 5 เท่า
-ไม่จ าเป็นต้องได้เท่ากนัทุกคน โดยพจิารณา
จากผลการเล่ือนขั้นเงนิเดือน



เงินท ำขวญั



*ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินท ำขวญัข้ำรำชกำร

และลกูจ้ำง พ.ศ. 2546

*ระเบียบคณะกรรมกำรว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรขอรบั

เงินท ำขวญัและกำรพิจำรณำเงินท ำขวญัข้ำรำชกำร

และลกูจ้ำงพ.ศ. 2550
*ประกำศ ก.กลำง เร่ือง เงินท ำขวญัข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถ่ินและลกูจ้ำงขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ลงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2547

ระเบียบ
ข้อกฎหมำย



*  ข้ำรำชกำรหรือลกูจ้ำงผูใ้ดได้รบัอนัตรำยหรอื
เจบ็ป่วยจนพิกำรหรือสญูเสียอวยัวะเพรำะเหตุ
ปฏิบติัรำชกำรในหน้ำท่ี

*  ยงัสำมำรถรบัรำชกำรต่อไปได้

*  เงินท ำขวญัตำมอตัรำท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด

เงื่อนไข



ตวัอย่ำง
 มือขำดข้ำงหน่ึง ให้ได้รบั  18 เท่ำคร่ึงของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง

 ตำบอดข้ำงหน่ึง ”       11 เท่ำคร่ึงของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง

 น้ิวหวัแม่มือขำดน้ิวหน่ึง ”        4 เท่ำคร่ึงของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง

 สญูเสียอวยัวะสืบพนัธุ์ ”       25 เท่ำของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง

หรือควำมสำมำรถสืบพนัธุ์

ฯลฯ



ผูข้อย่ืนแบบขอรบัเงิน
และใบรบัรองแพทย์

ผำ่นผูบ้งัคบับญัชำ
ตำมล ำดบัชัน้

นำยก อปท.ตรวจสอบค ำขอรบัเงิน
และหลกัฐำน ประกอบด้วย
1. ค ำขอรบัเงินท ำขวญั
2. ใบรบัรองแพทย์
3. หลกัฐำนกำรสัง่ให้ไปปฏิบติัหน้ำท่ี

รำชกำรอนัเป็นเหตใุห้ได้รบัอนัตรำย
หรือเจบ็ป่วย
4. หลกัฐำนกำรสอบสวนของ อปท. 

ท่ืแสดงว่ำผูร้บัเงินได้รบัอนัตรำยหรือ
เจบ็ป่วยเข้ำเกณฑท่ี์มี
สิทธิได้รบัเงินท ำขวญั

สถ. จงัหวดั ตรวจสอบ
ค ำขอรบัเงิน
และหลกัฐำน

อปท. ทบทวน
และแจ้งผล

เสนอ ก.จงัหวดั
พิจำรณำอนุมติั

จ่ำยเงิน
อปท. ด ำเนินกำร

เบิกจ่ำยเงิน

ไม่มีสิทธิ/สิทธิแตกต่ำง   
ภำยใน 30 วนั

ขัน้ตอนกำรขอรบัเงินท ำขวญั
ค ำขอไม่ถกูต้อง
ภำยใน 15 วนั



พกัสายตา...แป๊บนึงนะ



กรณีกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนดให้ส ำนักงำนใด     
เป็นส ำนักงำนในพืน้ท่ีพิเศษ อปท. ในเขตอ ำเภอ

เดียวกบัส ำนักงำนดงักล่ำวสำมำรถเสนอ ก.จงัหวดั 
ประกำศก ำหนดให้ อปท. นัน้ เป็นส ำนักงำนในพืน้ท่ี

พิเศษ พนักงำนส่วนท้องถ่ินและลกูจ้ำง มีสิทธิได้รบัเงิน
สวสัดิกำรในอตัรำคนละ 1,000 บำท/เดือน

เงินสวสัดิกำรส ำหรบักำรปฏิบติังำน
ประจ ำส ำนักงำนในพืน้ท่ีพิเศษ (สปพ.)



หลกัเกณฑอ์ย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดงัน้ี

• ควำมยำกล ำบำกของกำรคมนำคม

• ควำมขำดแคลนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรหรือปัจจยั
ในกำรด ำรงชีวิต

• ควำมเส่ียงภยั

• ควำมชุกชมุของโรคภยัไข้เจบ็



เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือน

จงัหวดัยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส
และ 4 อ ำเภอจงัหวดัสงขลำ

ได้แก่ อ.จะนะ เทพำ นำทวี และสะบำ้ย้อย
มีสิทธิได้รบัเงินตอบแทนพิเศษรำยเดือน

ในอตัรำคนละ 1,000 บำท



ค่ำเช่ำบำ้น



จ่ำยให้เน่ืองจำกทำงรำชกำรท ำให้เดือดร้อน

เจตนำรมณ์



ผู้มสิีทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับค าส่ังให้ไปประจ าส านักงาน
ในต่างท้องที ่มสิีทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ยกเว้น
- อปท.ได้จัดทีพ่กัอาศัยให้อยู่แล้ว
- มเีคหสถานของตนเองหรือคู่สมรสในท้องทีน้ั่น                   
- ได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที ่ 
ทีเ่ร่ิมรับราชการคร้ังแรก/ท้องทีท่ีก่ลบัรับราชการใหม่



ค ำจ ำกดัควำมค่าเช่าบ้าน
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท้องท่ี

พนักงำนส่วนท้องถ่ิน

อบจ. เทศบำล 
และ อบต.

อ ำเภอ ก่ิงอ ำเภอ หรือ
ท้องท่ีของอ ำเภอและหรือ
ก่ิงอ ำเภอท่ี มท.
ก ำหนดให้เป็นท้องท่ี
เดียวกนั

ข้ำรำชกำร อบจ. 
พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนส่วน
ต ำบล



กำรจ่ำยค่ำเช่ำบำ้น

* ตำมท่ีจ่ำยจริงตำมสภำพแห่งบำ้นและ

ไม่เกินอตัรำท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด

* พนักงำนส่วนท้องถ่ินสำมำรถ

น ำค่ำเช่ำบำ้นไปเช่ำซ้ือบำ้นได้



อตัรำค่ำเช่ำบำ้น

อนัดบั  3 ขัน้ 1 – 5.5 = 1,250 บำท
ขัน้ 6 – 10.5 = 1,600 บำท
ขัน้ 11 ขึน้ไป = 1,950 บำท

อนัดบั  4 ขัน้ 1 – 5.5 = 1,600 บำท
ขัน้ 6 – 10.5 = 1,950 บำท
ขัน้ 11 ขึน้ไป = 2,300 บำท

อนัดบั  5 ขัน้ 1 – 5.5 = 1,950 บำท
ขัน้ 6 – 10.5 = 2,400 บำท
ขัน้ 11 ขึน้ไป = 3,000 บำท



ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร



พนักงำนส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้ำงและพนักงำนจ้ำง
นำยกและรองนำยก อปท.

ประธำนสภำ อปท.สมำชิกสภำ อปท.
เลขำนุกำรและท่ีปรึกษำนำยก อปท.

ผูมี้สิทธิ



ผู้มอี านาจอนุญาตในการเดนิทางไปราชการ

ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั ผูบ้ริหำรท้องถ่ิน ประธำนสภำท้องถ่ิน

ผูบ้ริหำรและ
ประธำนสภำท้องถ่ิน

รองนำยก อปท. ท่ีปรึกษำและ
เลขำนุกำรนำยก อปท.

ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถ่ิน
รวมถึงลกูจ้ำงและพนักจ้ำง

สมำชิกสภำท้องถ่ิน



ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

* เบีย้เล้ียงเดินทำง
* ค่ำเช่ำท่ีพกั
* ค่ำพำหนะ
* ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น



การปรับอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง
เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และเงินตอบแทนอ่ืน

หากมีการปรับอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง                    
เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และเงินตอบแทนอ่ืน                          

ของข้าราชการพลเรือนเพิม่ขึน้ 
พนักงานส่วนท้องถิน่จะมีสิทธิได้รับการปรับเพิม่

เช่นเดยีวกบัข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม



กำรลำ



ประเภทกำรลำ

1.ลำป่วย 8.กำรไปปฏิบติังำนในองคก์ำรระหว่ำงประเทศ

2.ลำคลอดบตุร 9.ลำติดตำมคู่สมรส

3.ลำกิจส่วนตวั

4.ลำพกัผอ่น

5.ลำอปุสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮจัย์

6.ลำเข้ำรบักำรตรวจเลือก หรือเข้ำรบักำรเตรียมพล                           

7.ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดงูำนหรือปฏิบติักำรวิจยั



ผู้มอี านาจอนุญาต

นายก อปท. ปลดั อปท. ผอ. กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ

-ลาป่วย                        -ลาพกัผ่อน
-ลาคลอดบุตร              -ลากจิส่วนตัว
-ลาติดตามคู่สมรส       -ลาอุปสมบท
-ลาเข้ารับการตรวจเลือก
-ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศและต่างประเทศ)
-ลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ

-ลาป่วย (60วนั)
-ลากจิส่วนตัว (30วนั)
-ลาคลอดบุตร
-ลาพกัผ่อน

-ลาป่วย (30วนั)
-ลากจิส่วนตัว (15วนั)
-ลาคลอดบุตร
-ลาพกัผ่อน



เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์



ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน

เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชย่ิูงช้ำงเผอืก และ
เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์อนัมีเกียรติยศย่ิงมงกฎุไทย 

พ.ศ.2536

ระเบียบ
ข้อกฎหมำย



1.สญัชำติไทย ประพฤติดีและปฏิบติัรำชกำรหรือปฏิบติังำน
ท่ีมีประโยชน์ต่อสำธำรณะด้วยควำมอตุำหะ ซ่ือสตัยส์จุริต

2.ไม่เคยถกูเรียกคืนเคร่ืองรำชฯหรือต้องโทษจ ำคกุโดยค ำ 
พิพำกษำถึงท่ีสดุ เว้นแต่โทษจ ำคกุเป็นกำรกระท ำโดยประมำท  
หรือควำมผิดลหโุทษ

3.รบัรำชกำรติดต่อกนัมำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบรูณ์
4.กำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำช ฯ ให้เร่ิมจำกมงกฎุไทยและ 

ช้ำงเผอืกสลบักนัจำกชัน้ล่ำงสดุจนถึงชัน้สงูสดุ

เงื่อนไข



เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ชัน้ต ำ่กว่ำสำยสะพำย

ข้าราชการพลเรือน หรือ

ข้าราชการอ่ืนที่มรีะดบั
เทยีบเท่า (ต าแหน่งระดบั)

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทีข่อพระราชทาน

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑

๒

๓-๔

๕-๖

๗-๘

๘

เหรียญเงนิมงกฎุไทย (ร.ง.ม.)

เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย (บ.ม.)

จัตุรถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม.)

ตริตาภรณ์มงกฎุไทย (ต.ม.)

ทวตีิยาภรณ์มงกฎุไทย (ท.ม.)

-

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช)

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

ตริตาภรณ์มงกฎุไทย (ต.ม.)

ทวตีิยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.)



บ าเหน็จความชอบกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
จากการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ

บาดเจบ็หรือบาดเจบ็จนสูญเสียอวยัวะ
หรือพกิารแต่ยงัสามารถปฏิบัตริาชการได้

บาดเจบ็จนไม่สามารถปฏิบัตริาชการได้ กรณถีงึแก่ความตาย

บ านาญพเิศษ/
บ าเหน็จ บ านาญปกติ

เงนิท าขวญั / ค่ารักษาพยาบาล

เงนิช่วยพเิศษ 3 เท่า

ข้าราชการ/พนักงาน

บ าเหน็จปกต/ิบ าเหน็จพเิศษ

ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว

ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทดแทน
กรณทุีพลภาพถาวร

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง

เล่ือนขั้นเงนิเดือนไม่เกนิ 7 ขั้น

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างประจ า

บ าเหน็จพเิศษ/บ าเหน็จตกทอด

ข้าราชการ/พนักงานข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง



บ ำเหน็จควำมชอบ
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำน
ในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้



ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรีว่ำด้วยบ ำเหน็จควำมชอบ
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำนในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.2550

เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัท่ีได้รบัค ำสัง่จำกทำงรำชกำร
ให้ปฏิบติังำน ประจ ำในพืน้ท่ี 

จ.ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตลู และ 4 อ ำเภอ
ของ จ.สงขลำ 

(จะนะ เทพำ นำทวี และสะบำ้ย้อย)



ค านิยาม

ข้ำรำชกำร พนักงำน และลกูจ้ำง
หน่วยงำนของรฐัฯ ซ่ึงได้รบั

ค ำสัง่จำกทำงรำชกำร

ส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ องคก์ำรมหำชน 
อปท. และหน่วยงำนของรฐัทุกประเภท

“เจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำน”

“หน่วยงำนของรฐั”



บ ำเหน็จควำมชอบ

ตวัเงิน

มิใช่ตวัเงิน



ตวัเงิน

1. เงินค่ำตอบแทนพิเศษตำมท่ี ครม.ก ำหนด
2. กำรเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตำปกติตำมท่ี ครม. ก ำหนด

3. กำรประกนัชีวิต
4. ทุนกำรศึกษำ
5. เงินช่วยเหลือตำมท่ี ก.บ.จ.ต. พิจำรณำเหน็สมควร



มิใช่ตวัเงิน

1. กำรขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสริยำภรณ์
2. กำรขอพระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดน
3. กำรยกย่องเชิดชเูกียรติยศย่ิง
4. กำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวีคณู
5. กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำเพ่ือมิให้ขอโอนย้ำยออก
6. กำรจดัสรรโควตำส ำหรบักำรคดัเลือกเข้ำรบักำรศึกษำ
/อบรม ท่ีหน่วยงำนของรฐัเป็นผูจ้ดั/รว่มจดั

7. สิทธิลำพกัผอ่น
8. กำรสงเครำะหแ์ละช่วยเหลือทำยำท เพ่ือบรรจุ
เป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 



ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่

เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ
3121 , 3122


