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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

เพื่อเปนการสรางขวัญ  กําลังใจ  และแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ซ่ึงตองปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ  สมควรใหมีระเบียบวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษแตกตางจากกรณีปกติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในระเบียบนี้  แตในกรณีที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไวหรือในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดกําหนดไวเปนประโยชนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมากกวาที่กําหนดใน
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  
และอาสาสมัครทหารพราน   ซ่ึงได รับคําส่ังจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาที่ประจําใน 
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  การประกันชีวิต  ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน  เงินชวยเหลือตามที่  
ก.บ.จ.ต.  พิจารณาเห็นสมควร  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน  การยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง  การแตงต้ังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  การจัดสรรโควตาพิเศษ
สําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด  
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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(๑๓) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   กรรมการ 
(๑๔) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ   กรรมการ 
(๑๕) ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  กรรมการ 
(๑๖) ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค  ๔ กรรมการ 
(๑๗) ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   กรรมการ 
(๑๘) ผูแทนกองบัญชาการผสมพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร   กรรมการ 
(๑๙) ผูแทนตํารวจภูธร  ภาค  ๙     กรรมการ 
(๒๐) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ   กรรมการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง    กรรมการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     และเลขานุการ 
ใหประธานกรรมการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และ

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  ไมเกินสองคน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๗ ให  ก.บ.จ.ต.  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ

ตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ  หรือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๓) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานของ  ก.บ.จ.ต.  ไดตามความ

เหมาะสม 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบเพื่อใหหนวยงานของรัฐ

ปฏิบัติ 
(๕) ติดตอประสานงานกับสวนราชการ  หนวยงานอื่นใดของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลที่

เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๖) กํากับดูแล  ตรวจสอบ  และใหคําแนะนําแกผูรักษาการในการรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบติัตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๘ การประชุมของ  ก.บ.จ.ต.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเปนประธานในที่ประชุม  ถา
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง   และวรรคสาม   มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการซึ่ง  ก.บ.จ.ต.  แตงต้ังตามขอ  ๗  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๙ ใหกรรมการ  ก.บ.จ.ต.  และอนุกรรมการที่  ก.บ.จ.ต.  แตงต้ังตามระเบียบนี้  มีสิทธิ
ไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

หมวด  ๒ 
บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน 

 
 

ขอ ๑๐ บําเหน็จความชอบที่เปนตัวเงิน  หรืออาจคํานวณเปนเงินได  ไดแก 
(๑) เงินคาตอบแทนพิเศษ 
(๒) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
(๓) การประกันชีวิต 
(๔) ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน 
(๕) เงินชวยเหลือตามที่  ก.บ.จ.ต.  พิจารณาเห็นสมควร 
ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ

โควตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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ขอ ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดใหมีการประกันชีวิต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรี
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) การยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง 
(๔) การแตงต้ังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
(๕) การจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา  หรือฝกอบรมหลักสูตร 

ที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด 
(๖) สิทธิลาพักผอน 
(๗) การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท 
ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

เปนกรณีพิเศษ  ดังนี้ 
(๑) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูมีผลงานดีเดนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  และ

เง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี เกียรติยศ ย่ิงมงกุฎไทย   ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย
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แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ  โดยใหลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจาก
หลักเกณฑปกติไมเกินสองป 

(๒) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ไดกระทําความดีความชอบที่มิไดเปนผลงานตามปกติ
ที่ตองกระทําในหนาที่  หรือมิไดเปนผูซ่ึงมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิง
มงกุฎไทย  ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเปนกรณีพิเศษ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎหมาย
และระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ 

(๓) กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง  ใหพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิง
ชางเผือก  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่
สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ  แลวแตกรณี  แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูนั้นสูงข้ึนเปนกรณีพิเศษไดไมเกิน
สองชั้น 

การดําเนินการตาม   (๑)  (๒)  และ   (๓)  ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของเสนอ  ก.บ.จ.ต.  พิจารณากอนสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนบุคคลผูอยูในหลักเกณฑและคุณสมบัติที่จะไดรับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  สิทธิของผูไดรับพระราชทาน  และการ 
เรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน 

ขอ ๑๙ การใหบําเหน็จความชอบอาจกระทําไดดวยการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติย่ิง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเดน  หรือทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางย่ิง 

การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติย่ิงตามวรรคหนึ่ง  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศ  โดยการ
ออกเกียรติบัตร  และจะใหมีเข็ม  หรือโลยกยองเชิดชูเกียรติย่ิงดวยก็ได  ตามที่  ก.บ.จ.ต.  กําหนด 

ขอ ๒๐ ใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ  สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือ
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เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ัง  เพื่อประโยชนในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนด 

ขอ ๒๑ ใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนง  เพื่อจูงใจมิใหขอยายออกนอกพื้นที่ 

ขอ ๒๒ ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูจัดหรือรวมจัดหลักสูตรการศึกษา  หรือฝกอบรม
พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแก  ก.บ.จ.ต  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารับการศึกษา  
หรือฝกอบรม  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.บ.จ.ต  กําหนด 

ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานซึ่งไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอเนื่องกันไมนอยกวาสามเดือน  มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดเพิ่มข้ึนอีกสิบวันทําการ  
ถาในปใด  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานผูใดมิไดลาพักผอนประจําป  หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ
ย่ีสิบวันทําการ  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ  ๆ  ไปได  แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกินส่ีสิบวันทําการ 

มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับหนวยงานของรัฐที่มิไดกําหนดใหมีสิทธิลาพักผอน 
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหการสงเคราะหและ

ชวยเหลือแกทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได  และถูกส่ังใหออกจากราชการหรือออกจากงาน  อันเนื่องมาจากการสูรบ  ตอสู  
ปราบปราม  หรือถูกประทุษรายจากสถานการณความไมสงบ  และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นเอง  โดยใหพิจารณาบรรจุทายาทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานตามขอ  ๒๕  ไดครอบครัวละหนึ่งคน 

ขอ ๒๕ ใหหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิต  หรือไดรับ
บาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ  ๒๔  ซ่ึงมีทายาทอยูในวัยทํางาน  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
สงเร่ืองใหสํานักงาน  ก.พ.  เพื่อประสานงานใหความชวยเหลือตอไป 

(๔) หนวยงานใดไดบรรจุทายาทตามความประสงคของทายาทแลว  ใหรายงานใหสํานักงาน  
ก.พ.  ทราบเพื่อเปนขอมูลกลาง 

ขอ ๒๖ การดําเนินการบรรจุทายาทเปนขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และหลักเกณฑวาดวยการนั้น 

ขอ ๒๗ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับรับทายาทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพตามขอ  ๒๔  เขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ทุกระดับจนถึงระดับปริญญาตรี  ตามความเหมาะสม 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ขอ ๒๘ สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบที่กําหนดในระเบียบนี้  ซ่ึงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดรับหรือมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นยังคงไดรับสิทธิ
และประโยชนนั้นตอไป  และในกรณีที่สิทธิและประโยชนนั้นแตกตางกับสิทธิและประโยชนตามที่
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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