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สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงินรางวัล 

เงินสวัสดิการ 3 จ.ภาคใต้ เงินท าขวัญ 

เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ เงินเดือน,เงินตอบแทนอื่น การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลา 



ค่ารกัษาพยาบาล 



ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวสัดิการเก่ียวกบัการ
รกัษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวสัดิการเก่ียวกบัการ
รกัษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ฉบบัท่ี 2  
พ.ศ. 2549 
 

 

ระเบยีบ 

ข้อกฎหมาย 
 



การรกัษาพยาบาล 

 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้างประจ า ผูร้บับ านาญ  
นายกและรองนายก อบจ. 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมอืงพทัยา  
ประธานกรรมการสขุาภิบาล  
ประธานกรรมการบริหาร อบต. กรรมการบริหาร อบต.  

ผูมี้สิทธิ 

ยกเวน้ 

 รองนายก อปท. ที่มาจากการแต่งตัง้ 



 

ผู้มีสิทธ ิ
 

• บิดา มารดา 

• คู่สมรส 

• บตุร 
-โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
-ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
-บรรลนิุติภาวะ แต่
เป็น 
  ผูไ้รค้วามสามารถ 
-ไมเ่กิน 3 คน 

 



ค่ารักษาพยาบาล 
เงนิที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็ในการรักษาพยาบาล      
       ประกอบด้วย 
   1. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
   2. ค่าอวัยวะเทยีม 
   3. ค่าบริการทางแพทย์ 
   4. ค่าห้องและค่าอาหาร 
   5. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 



รัฐ 
 

เอกชน 
 

เต็มจ านวนเท่าที่จ่ายจริง กรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

ค่าอวัยวะเทียม , อุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค 
รวมทั้งค่าซ่อมแซม , ค่าห้องและค่าอาหาร 

ค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ 

โรงพยาบาล 

เต็มจ านวนเท่าที่จ่ายจริง 
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 



การศึกษาบตุร 



 
ระเบียบ 

ข้อกฎหมาย 
 

-ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบตุร 
 พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบตุร 
 พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 
-ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบตุร 
 พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบบั ท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 
 



ให้ผูมี้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
คนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3 เรียงล าดบัก่อนหลงั  

และอายไุม่เกิน 25 ปีบริบรูณ์ หากบตุรคนหน่ึงคนใด 
• ตาย 

• การพิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ 

• เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสมารถ มิได้ศึกษา 

     ในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิได้รบัสวสัดิการ 

• วิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบก่อนอายคุรบ 25 ปีบริบรูณ์ 

*ให้บตุรคนถดัไปมีสิทธิรบัเงินสวสัดิการแทนได้* 



สถานศึกษาของทางราชการ 

*หลกัสตูรไม่สงูกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลกัสตูร 

แยกต่างหากจากหลกัสตูรปริญญาตรี ให้ได้เตม็ตามจ านวน 

ท่ีจ่ายจริง 

 

*หลกัสตูรปริญญาตรี ให้ได้รบัเตม็ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 



สถานศึกษาของเอกชน 

*หลกัสตูรไม่สงูกว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  ให้ได้รบัเตม็จ านวนตามท่ีจ่ายจริง 

*หลกัสตูรสงูกว่ามธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สงูกว่า 

  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ได้รบัครึ่งหน่ึงของจ านวน 

  ท่ีจ่ายจริง 

*หลกัสตูรปริญญาตรี ให้ได้รบัครึ่งหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริง 



* ต้องเป็นไปตามประเภทและไมเ่กินอตัราท่ีกระทรวงการคลงั 
   ก าหนด ส าหรบับตุรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 
   หรอืเอกชน 
 
* หลกัสตูรปริญญาตรี ต้องเป็นการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
   เป็นหลกัสตูรแรก 

เงื่อนไข 



เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร 

ค่าธรรมเนียมการเรียน   หมายถึง 
  ค่าเล่าเรียน 
  ค่าหน่วยกิต 
  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ค่าขึน้ทะเบียนนักศึกษา) 
  ค่าบ ารงุห้องสมดุ 
  ค่าบ ารงุกีฬา 
  ค่าเวชภณัฑ ์
  ค่าภาคปฏิบติั หรอืวสัดฝึุกหดั หรอือปุกรณ์การศึกษา 



บตุรของข้าราชการหรอืลกูจ้างประจ าท่ีเสียชีวิต 
จากการปฏิบติังานในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

มีสิทธิได้รบัการช่วยเหลือสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบตุร 
จนกว่าจะหมดสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการ 

เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบตุรข้าราชการ  
และลกูจ้างประจ า ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบติังานในเขตพืน้ท่ี 

จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 
 

เงื่อนไข ไม่ก่อนมกราคม 2547 



เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (เงินรางวลั) 



  * ประกาศ ก.กลาง เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น 
     เป็นกรณีพเิศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 
   * ประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนด 
      ประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 
 

 

ระเบยีบ 

ข้อกฎหมาย 
 



เพ่ือให้สอดคล้องกบั พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์

และวิธีบริหารกิจการบา้นเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546  

โดยสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บคุลากร 

ของ อปท. เพ่ือให้การปฏิบติังานราชการ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 

เจตนารมณ์ 



ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจ าปี 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อปท. รวมทั้งบุคลากรถ่ายโอน  

ตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ อปท. 



 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน       

                           และลกูจ้างประจ า 
 

 
เล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างทัง้ปีรวม 2 ครัง้  

( 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.)  
 ไม่น้อยกว่า 1 ขัน้ 



พนักงานจ้างตามภารกิจ         พนักงานจ้างทัว่ไป 
 

เล่ือนขัน้ค่าตอบแทน (1 ครัง้)        ผา่นการประเมิน 

        ไม่น้อยกว่า 1 ขัน้                   ผลการปฏิบติังาน 

                                                       ทัง้ปี (2 ครัง้)  

                                                       ในระดบัดีขึน้ไป 



สรุปข้ันตอนการขอก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ  
(เงินรางวัลประจ าป)ี 

อปท.เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ 
และโครงการตามมิติที 4        

จ านวน 1 โครงการต่อ ก.จังหวัดเพ่ือรับทราบ 
(ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี) 

อปท.บริหารราชการ 
ไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน) 

อปท.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติ 
และตัวชี้วัดและแบบแสดงรายจ่าย 

ด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ 
แทนอื่นฯ เสนอ ก.จังหวัด 

อปท.ที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี 
ของ สถ.ในปีงบประมาณที่แล้วมา 

 มีสิทธิก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 

ก.จังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบผลการประเมิน 
(คะแนน 75 % = ผ่าน) 

คณะอนุกรรมการเสนอผล 
การประเมินให้ ก.จังหวัด 

เห็นชอบ 

อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
จ่ายเงินโบนัสตามเกณฑ์ 
การก าหนดวงเงินโบนัส 

วงเงินโบนัสรวมของอปท = 
(วงเงิน 40% ที่เหลือ)*(คะแนนประเมิน) 

100 

-75 คะแนนไม่เกินคนละ 3 เท่า 
-95 คะแนนอาจขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด 
เพ่ือให้มีสิทธิรับไม่เกิน 5 เท่า 
-ไม่จ าเป็นต้องได้เท่ากันทุกคน โดยพิจารณา 
จากผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 



เงินท าขวญั 



*ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินท าขวญัข้าราชการ 

  และลกูจ้าง พ.ศ. 2546 

*ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอรบั 

  เงินท าขวญัและการพิจารณาเงินท าขวญัข้าราชการ 

  และลกูจ้างพ.ศ. 2550 
*ประกาศ ก.กลาง เรือ่ง เงินท าขวญัข้าราชการ 
  พนักงานส่วนท้องถ่ินและลกูจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ลงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2547 

 
ระเบียบ 

ข้อกฎหมาย 
 



*  ข้าราชการหรือลกูจ้างผูใ้ดได้รบัอนัตรายหรือ
เจบ็ป่วยจนพิการหรือสญูเสียอวยัวะเพราะเหตุ
ปฏิบติัราชการในหน้าท่ี 

*  ยงัสามารถรบัราชการต่อไปได้ 

*  เงินท าขวญัตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

เงื่อนไข 



ตวัอย่าง 
• มอืขาดข้างหน่ึง       ให้ได้รบั  18  เท่าครึง่ของเงินเดือนหรอืค่าจ้าง 

• ตาบอดข้างหน่ึง        ”       11  เท่าครึง่ของเงินเดือนหรอืค่าจ้าง 

• น้ิวหวัแมม่อืขาดน้ิวหน่ึง ”        4  เท่าครึง่ของเงินเดือนหรอืค่าจ้าง 

• สญูเสียอวยัวะสืบพนัธุ ์   ”       25  เท่าของเงินเดือนหรอืค่าจ้าง 

   หรอืความสามารถสืบพนัธุ ์

ฯลฯ 



 
 

ผูข้อย่ืนแบบขอรบัเงิน 
และใบรบัรองแพทย ์

ผา่นผูบ้งัคบับญัชา 
ตามล าดบัชัน้ 

นายก อปท.ตรวจสอบค าขอรบัเงิน 
และหลกัฐาน ประกอบด้วย 
   1. ค าขอรบัเงินท าขวญั 
   2. ใบรบัรองแพทย ์
   3. หลกัฐานการสัง่ให้ไปปฏิบติัหน้าท่ี 
ราชการอนัเป็นเหตใุห้ได้รบัอนัตราย 
หรือเจบ็ป่วย 
   4. หลกัฐานการสอบสวนของ อปท.  
ท่ืแสดงว่าผูร้บัเงินได้รบัอนัตรายหรือ 
เจบ็ป่วยเข้าเกณฑท่ี์มี 
สิทธิได้รบัเงินท าขวญั 

สถ. จงัหวดั ตรวจสอบ 
ค าขอรบัเงิน 
และหลกัฐาน 

อปท. ทบทวน 
และแจ้งผล 

เสนอ ก.จงัหวดั 
พิจารณาอนุมติั 

จ่ายเงิน 
อปท. ด าเนินการ 

เบิกจ่ายเงิน 

ไม่มีสิทธิ/สิทธิแตกต่าง    
          ภายใน 30 วนั 

ขัน้ตอนการขอรบัเงินท าขวญั 
ค าขอไม่ถกูต้อง
ภายใน 15 วนั 



 
กรณีกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดให้ส านักงานใด      

เป็นส านักงานในพืน้ท่ีพิเศษ อปท. ในเขตอ าเภอ
เดียวกบัส านักงานดงักล่าวสามารถเสนอ ก.จงัหวดั 
ประกาศก าหนดให้ อปท. นัน้ เป็นส านักงานในพืน้ท่ี

พิเศษ พนักงานส่วนท้องถ่ินและลกูจ้าง มีสิทธิได้รบัเงิน
สวสัดิการในอตัราคนละ 1,000 บาท/เดือน 

 
เงินสวสัดิการส าหรบัการปฏิบติังาน 
ประจ าส านักงานในพืน้ท่ีพิเศษ (สปพ.) 



หลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 
 

• ความยากล าบากของการคมนาคม 

•  ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือ
ปัจจยัในการด ารงชีวิต 

•  ความเส่ียงภยั 

•  ความชุกชมุของโรคภยัไข้เจบ็ 



 
 
 
 
 
 

เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 
 

จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
และ 4 อ าเภอจงัหวดัสงขลา 

ได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย 
มีสิทธิได้รบัเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ในอตัราคนละ 1,000 บาท 

       



ค่าเช่าบา้น 



 

จ่ายให้เน่ืองจากทางราชการท าให้เดือดร้อน 

เจตนารมณ์ 



ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค าส่ังให้ไปประจ าส านักงาน 
ในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน     ยกเว้น 
 - อปท.ได้จัดที่พกัอาศัยให้อยู่แล้ว 
    - มีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นัน้                    
    - ได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที่   
       ที่เร่ิมรับราชการครัง้แรก/ท้องที่ที่กลับรับราชการใหม่ 
  



ค าจ ากดัความค่าเช่าบ้าน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องท่ี 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

อบจ. เทศบาล 
และ อบต. 

 

อ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือ
ท้องท่ีของอ าเภอและหรือ 
ก่ิงอ าเภอท่ี มท.
ก าหนดให้เป็นท้องท่ี
เดียวกนั 

 
ข้าราชการ อบจ. 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานส่วน
ต าบล 

 



การจ่ายค่าเช่าบา้น 

* ตามท่ีจ่ายจริงตามสภาพแห่งบา้นและ 

   ไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

* พนักงานส่วนท้องถ่ินสามารถ 

  น าค่าเช่าบา้นไปเช่าซ้ือบา้นได้ 



อตัราค่าเช่าบา้น 

อนัดบั  3 ขัน้ 1 – 5.5  = 1,250  บาท 
   ขัน้ 6 – 10.5  = 1,600 บาท 
   ขัน้ 11  ขึน้ไป  = 1,950  บาท 
อนัดบั  4 ขัน้ 1 – 5.5  = 1,600 บาท 
   ขัน้ 6 – 10.5  = 1,950 บาท 
   ขัน้ 11  ขึน้ไป  = 2,300 บาท 
อนัดบั  5  ขัน้ 1 – 5.5  = 1,950 บาท 
   ขัน้ 6 – 10.5  = 2,400 บาท 
   ขัน้ 11  ขึน้ไป  = 3,000 บาท 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 



      
 
 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้างและพนักงานจ้าง 
นายกและรองนายก อปท. 

 ประธานสภา อปท.สมาชิกสภา อปท. 
 เลขานุการและท่ีปรึกษานายก อปท. 

  
 

ผูมี้สิทธิ 



  

ผู้มีอ านาจอนุญาตในการเดินทางไปราชการ 

ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูบ้ริหารท้องถ่ิน ประธานสภาท้องถ่ิน 

ผูบ้ริหารและ 
ประธานสภาท้องถ่ิน 

รองนายก อปท. ท่ีปรึกษาและ 
เลขานุการนายก อปท. 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงลกูจ้างและพนักจ้าง 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 

* เบีย้เลี้ยงเดินทาง 
* ค่าเช่าท่ีพกั 
* ค่าพาหนะ 
* ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 



การปรับอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินตอบแทนอื่น 

  

 หากมีการปรับอัตราเงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง                    
เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงนิตอบแทน
อื่น                          ของข้าราชการพลเรือน

เพิ่มขึน้  
พนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีสิทธิได้รับการปรับเพิ่ม

เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 



การลา 



ประเภทการลา 

 1.ลาป่วย  8.การไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

 2.ลาคลอดบตุร 9.ลาติดตามคู่สมรส 

 3.ลากิจส่วนตวั   

 4.ลาพกัผอ่น 

 5.ลาอปุสมบท หรอืลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

 6.ลาเข้ารบัการตรวจเลือก หรอืเข้ารบัการเตรียมพล                            

 7.ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูานหรอืปฏิบติัการวิจยั 

 



                                
ผู้มีอ านาจอนุญาต 

นายก อปท. ปลัด อปท. ผอ. กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

-ลาป่วย                        -ลาพักผ่อน 
-ลาคลอดบุตร              -ลากิจส่วนตัว 
-ลาติดตามคู่สมรส       -ลาอุปสมบท 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือก 
-ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศและต่างประเทศ) 
-ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

-ลาป่วย (60วัน) 
-ลากิจส่วนตัว (30วัน) 
-ลาคลอดบุตร 
-ลาพักผ่อน 

 
-ลาป่วย (30วัน) 
-ลากิจส่วนตัว (15วัน) 
-ลาคลอดบุตร 
-ลาพักผ่อน 
 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



 
ระเบียบ 

ข้อกฎหมาย 
 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชย่ิูงช้างเผอืก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศย่ิงมงกฎุไทย 

พ.ศ.2536 

 



   1.สญัชาติไทย ประพฤติดีและปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังาน 
        ท่ีมีประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยความอตุาหะ ซ่ือสตัยส์จุริต 
 2.ไม่เคยถกูเรียกคืนเครื่องราชฯหรือต้องโทษจ าคกุโดยค า  
        พิพากษาถึงท่ีสดุ เว้นแต่โทษจ าคกุเป็นการกระท าโดยประมาท   
        หรือความผิดลหโุทษ 
 3.รบัราชการติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบรูณ์ 
   4.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ฯ ให้เร่ิมจากมงกฎุไทยและ  
        ช้างเผือกสลบักนัจากชัน้ล่างสดุจนถึงชัน้สงูสดุ 
 

เง่ือนไข 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ต า่กว่าสายสะพาย 

ข้าราชการพลเรือน หรือ 

ข้าราชการอื่นที่มีระดับ
เทียบเท่า (ต าแหน่งระดับ) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน 
 

เริ่มต้นขอ 
 

เลื่อนได้ถึง 

๑ 

๒ 

๓-๔ 

๕-๖ 

๗-๘ 

๘ 

เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

- 

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช) 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 



บ าเหน็จความชอบกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

บาดเจ็บหรือบาดเจ็บจนสูญเสียอวัยวะ 
หรือพิการแต่ยังสามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

บาดเจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 

กรณีถึงแก่ความตาย 

บ านาญพิเศษ/ 
บ าเหน็จ บ านาญปกติ 

เงินท าขวัญ / ค่ารักษาพยาบาล 

เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 

ข้าราชการ/พนักงาน 

บ าเหน็จปกต/ิบ าเหน็จพิเศษ 

ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 

ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทดแทน 
กรณีทุพลภาพถาวร 

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง 

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง 

เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 7 ขั้น 

ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างประจ า 

บ าเหน็จพิเศษ/บ าเหน็จตกทอด 

ข้าราชการ/พนักงาน ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง 

                    
 



บ าเหน็จความชอบ 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 



ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 

 
 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีได้รบัค าสัง่จากทางราชการ 
ให้ปฏิบติังาน ประจ าในพืน้ท่ี  

จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตลู และ 4 อ าเภอ 
ของ จ.สงขลา  

(จะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ย้อย) 
 
 



ค านิยาม 

ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง
หน่วยงานของรฐัฯ ซ่ึงได้รบั

ค าสัง่จากทางราชการ 

ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน  
อปท. และหน่วยงานของรฐัทกุประเภท 

“เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน” 

“หน่วยงานของรฐั” 



บ าเหน็จความชอบ 

ตวัเงิน 

มิใช่ตวัเงิน 



ตวัเงิน 

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษตามท่ี ครม.ก าหนด 
2. การเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือ 
    โควตาปกติตามท่ี ครม. ก าหนด 
3. การประกนัชีวิต 
4. ทุนการศึกษา 
5. เงินช่วยเหลือตามท่ี ก.บ.จ.ต. พิจารณาเหน็สมควร 



มิใช่ตวัเงิน  
1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
3. การยกย่องเชิดชเูกียรติยศย่ิง 
4. การนับเวลาราชการเป็นทวีคณู 
5. การส่งเสริมความก้าวหน้าเพ่ือมิให้ขอโอนย้ายออก 
6. การจดัสรรโควตาส าหรบัการคดัเลือกเข้ารบัการศึกษา 
    /อบรม ท่ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูจ้ดั/ร่วมจดั 
7. สิทธิลาพกัผอ่น 
8. การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือทายาท เพ่ือบรรจ ุ
    เป็นเจ้าหน้าท่ีของรฐั  




