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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติง านในภาวะไมปกติ สมควรใหมี ระเบียบวาดวยบําเหน็จ ความชอบสําหรั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษแตกตางจากกรณีปกติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในระเบียบนี้ แตในกรณีที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไวหรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่น ใดกําหนดไวเปนประโยชนแ กเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมากกวาที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการนั้น
ขอ ๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ
กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
และอาสาสมั ค รทหารพราน ซึ่ ง ได รั บ คํ า สั่ ง จากทางราชการให ป ฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ป ระจํ า ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐทุกประเภท
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ
และทองที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนจังหวัดชายแดนภาคใต
“บําเหน็จความชอบ” หมายความวา เงินคาตอบแทนพิเศษ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ การประกัน ชีวิต ทุน การศึ กษา ฝกอบรม หรือดูง าน เงิน ชวยเหลือตามที่
ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง การแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การจัดสรรโควตาพิเศษ
สําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปน ผูจัดหรือรวมจัด
สิทธิลาพักผอน และการสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท
“ทายาท” หมายความวา คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย บุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบดวย
กฎหมาย
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต” เรียกโดยยอวา “ก.บ.จ.ต.” ประกอบดวย
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ
(๔) ผูแทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
(๕) ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๖) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
(๗) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๘) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(๙) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
(๑๐) ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๑๑) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.
กรรมการ
(๑๒) ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรรมการ
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(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรรมการ
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กรรมการ
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔
กรรมการ
ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
กรรมการ
ผูแทนกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร
กรรมการ
ผูแทนตํารวจภูธร ภาค ๙
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
กรรมการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
กรรมการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และเลขานุการ
ใหประธานกรรมการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไมเกินสองคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ให ก.บ.จ.ต. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ
ตามระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ หรือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานของ ก.บ.จ.ต. ไดตามความ
เหมาะสม
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติ
(๕) ติดตอประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) กํากับดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําแกผูรักษาการในการรักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
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ขอ ๘ การประชุ ม ของ ก.บ.จ.ต. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม นอ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเปนประธานในที่ประชุม ถา
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ให นํ า ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการซึ่ง ก.บ.จ.ต. แตงตั้งตามขอ ๗ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหกรรมการ ก.บ.จ.ต. และอนุกรรมการที่ ก.บ.จ.ต. แตงตั้งตามระเบียบนี้ มีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ
หมวด ๒
บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน
ขอ ๑๐ บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน หรืออาจคํานวณเปนเงินได ไดแก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
ขอ

เงินคาตอบแทนพิเศษ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
การประกันชีวิต
ทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
เงินชวยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
๑๑ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐ มนตรี

กําหนด
ขอ ๑๒ ใหเจา หนาที่ผู ปฏิบัติง านมีสิ ทธิไดรั บการเลื่อ นเงิ น เดือ นกรณีพิ เศษนอกเหนื อ
โควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐ ตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดใหมีการประกัน ชีวิต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
ขอ ๑๔ ให ก.บ.จ.ต. สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับทุนการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ขอ ๑๕ ให ก.บ.จ.ต. กําหนดเงินชวยเหลือใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๓
บําเหน็จความชอบที่มิใชเปนตัวเงิน
ขอ ๑๖ บําเหน็จความชอบที่มิใชเปนตัวเงิน ไดแก
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๓) การยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
(๔) การแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(๕) การจัดสรรโควตาพิเ ศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมหลักสูตร
ที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด
(๖) สิทธิลาพักผอน
(๗) การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท
ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปน ผูมีผ ลงานดีเดน และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ให พิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
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แกเจาหน าที่ผูปฏิบั ติงานนั้น เปน กรณี พิเ ศษ โดยใหลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจาก
หลักเกณฑปกติไมเกินสองป
(๒) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ไดกระทําความดีความชอบที่มิไดเปนผลงานตามปกติ
ที่ตองกระทําในหนาที่ หรือมิไดเปนผูซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
(๓) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือ ก เครื่องราชอิสริยาภรณอัน มีเกียรติ ยศยิ่งมงกุฎไทย หรือ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ อัน เปน ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงขึ้นเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน
สองชั้น
การดํ า เนิ น การตาม (๑) (๒) และ (๓) ให ห น ว ยงานของรั ฐ ต น สั ง กั ด ของเจ า หน า ที่
ผูปฏิ บัติ งานหรือ หน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจ ารณากอ นส งเรื่อ งใหสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนบุคคลผูอยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติที่จะไดรับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไดรับพระราชทาน และการ
เรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
ขอ ๑๙ การใหบําเหน็จความชอบอาจกระทําไดดวยการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีเปน ผูประกาศ โดยการ
ออกเกียรติบัตร และจะใหมีเข็ม หรือโลยกยองเชิดชูเกียรติยิ่งดวยก็ได ตามที่ ก.บ.จ.ต. กําหนด
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือ
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เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนด
ขอ ๒๑ ใหหน วยงานของรัฐ สนั บสนุน และส งเสริ ม ใหเ จาหน าที่ผูป ฏิบัติง านมีโ อกาส
กาวหนาในตําแหนง เพื่อจูงใจมิใหขอยายออกนอกพื้นที่
ขอ ๒๒ ใหหน วยงานของรัฐ ที่เ ปน ผูจั ดหรือ รวมจั ดหลัก สูตรการศึก ษา หรือฝ กอบรม
พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแก ก.บ.จ.ต เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการศึกษา
หรือฝกอบรม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.จ.ต กําหนด
ขอ ๒๓ ใหเ จา หนา ที่ผู ปฏิบั ติง านซึ่งไดป ฏิบัติ งานในหน าที่ ประจํา ในจั งหวัดชายแดน
ภาคใตตอเนื่องกันไมนอยกวาสามเดือน มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดเพิ่มขึ้นอีกสิบวันทําการ
ถาในปใด เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ
ยี่สิบวันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกินสี่สิบวันทําการ
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับหนวยงานของรัฐที่มิไดกําหนดใหมีสิทธิลาพักผอน
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐ ตน สังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการสงเคราะหและ
ชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได และถูกสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการสูรบ ตอสู
ปราบปราม หรือถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบ และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความ
ประมาทเลิ น เล ออยา งรายแรงของเจาหน าที่ผู ปฏิบัติ งานนั้น เอง โดยใหพิจารณาบรรจุ ทายาทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานตามขอ ๒๕ ไดครอบครัวละหนึ่งคน
ขอ ๒๕ ใหหนวยงานของรัฐ ตน สังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิต หรือไดรั บ
บาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ ๒๔ ซึ่งมีทายาทอยูในวัยทํางาน ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทวา ประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือไม โดยให
ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการนั้น และมีความพรอม
รับการบรรจุเขารับราชการแจงความประสงค ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานของ
รัฐตนสังกัด
(๒) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐตนสังกัดของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหพิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดําเนินการได โดยการบรรจุ
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ทายาทดังกลาวจะตองผานกระบวนการเลือกสรรตามแนวทางที่หนวยงานของรัฐดังกลาวเห็นสมควร
เพื่อใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคลองกับตําแหนง
(๓) กรณีที่ทายาทประสงคจะขอบรรจุเปนเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐอื่น หรือมิได
ระบุหนวยงาน หรือระบุเปนหนวยงานเอกชน ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สงเรื่องใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อประสานงานใหความชวยเหลือตอไป
(๔) หนวยงานใดไดบรรจุทายาทตามความประสงคของทายาทแลว ใหรายงานใหสํานักงาน
ก.พ. ทราบเพื่อเปนขอมูลกลาง
ขอ ๒๖ การดําเนินการบรรจุทายาทเปนขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑวาดวยการนั้น
ขอ ๒๗ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับรับทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ ๒๔ เขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ทุกระดับจนถึงระดับปริญญาตรี ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบที่กําหนดในระเบียบนี้ ซึ่งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดรับหรือมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นยังคงไดรับสิทธิ
และประโยชนนั้นตอไป และในกรณีที่สิทธิและประโยชนนั้นแตกตางกับสิทธิแ ละประโยชนตามที่
กําหนดในระเบียบนี้ ให ก.บ.จ.ต. พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี หรือพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ หรือพิจารณาวางแนวทางปฏิบัติ แลวแตกรณี เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น
ไดรับสิทธิและประโยชนอยางตอเนื่องและเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่ม เติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณี เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู มี ผ ลงานดี เ ด น และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่อ งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
แกเจาหน าที่ผูปฏิบั ติงานนั้น เปน กรณี พิเ ศษ โดยใหลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจาก
หลักเกณฑปกติไมเกินสองป
(๒) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ไดกระทําความดีความชอบที่มิไดเปนผลงานตามปกติ
ที่ตองกระทําในหนาที่ หรือมิไดเปนผูซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
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(๓) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลิน เลออยางรายแรง
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น เอง ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่
เชิดชูยิ่งชางเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นในชั้นสูงขึ้นจากเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทานมาแลวเป น กรณีพิ เ ศษได ไมเกิน สองชั้น และถ ายังต่ํา กวาชั้น เบญจมาภรณม งกุฎ ไทย
หรือชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ ก็ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเบญจมาภรณ
มงกุฎไทย หรือชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ แลวแตกรณี
(๔) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม (๓) เปนผูไมเคยไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มาก อ น ให พิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ ก
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทยในชั้น เริ่มตนตามตําแหนง ระดับ หรือชั้นยศ
ขณะที่ผูนั้นปฏิบัติงานอันเปนเหตุใหเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือนับจากชั้นเริ่มตนอีกไมเกินหนึ่งชั้น
แตไมต่ํากวาชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย หรือใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ในชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณแลวแตกรณี
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม (๓)
และ (๔) ใหคํานึงถึงสถานะของผูนั้น ในขณะที่ไดกระทําความดีความชอบ พฤติการณและผลการ
ปฏิบัติงานดวย
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหหนวยงานของรัฐตน สังกัดของเจาหนาที่
ผูปฏิ บัติ งานหรือ หน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจ ารณากอ นส งเรื่อ งใหสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนิน การ เวน แตกรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต ใหหนวยงานดังกลาว
สงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ แลวรายงานผลการดําเนินการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให ก.บ.จ.ต. ทราบตอไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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