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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การบรหิารงานบคุคล ตามพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 เป็นการบริหารจัดการที่เริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเข้ามาทำางาน 
การพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ มีสรรถนะตามเกณฑ์ที่กำาหนด และ 
การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามการปฏิบัติราชการ ฉะนั้น การบริหารงาน
บุคคล จึงมีความหมายโดยรวมว่าเป็นกระบวนการดำาเนินงานเกี่ยวกับบุคคล 
ในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความ
ต้องการของหน่วยงาน การบำารุงรักษา การพัฒนา ตลอดจนการให้พ้นจากงาน 

เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุม่บรหิารทรพัยากรบคุคล สำานกับรหิาร กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 
ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการรบัรู้สทิธิด้์านทรพัยากรบคุคล ทีจ่ะช่วยให้บคุลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่น ตลอดจน
ผูท้ีส่นใจ ได้เข้าใจในสทิธิป์ระโยชน์ด้านทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่เข้าสูร่ะบบราชการ 
จนพ้นสภาพการจากระบบราชการ (การเกษยีณอายรุาชการ/การออกจากราชการ) 
จึงได้จดัทำาคูม่อืการรบัรูส้ทิธิด้์านทรพัยากรบคุค โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสทิธิป์ระโยชน์ด้านทรพัยากรบคุคลแก่ข้าราชการพลเรอืน 
ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม
ทัง้เป็นการสร้างขวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตังิาน นำามาซึง่งาน  ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โดยได้ลำาดบัความสำาคัญของเนือ้หาให้เข้าใจง่ายขึน้ ทัง้น้ีเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ในการนำาไปใช้งาน

ในการนี้ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีความคาดหวังว่า คู่มือฉบับนี้

จะเป็นประโยชน์สำาหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รวมถงึผูท้ีส่นใจ สำาหรบันำาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างด ีและในโอกาสนีค้ณะผูจ้ดัทำา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำาคู่มือ

ฉบับนี้

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พฤษภาคม 2560

คำ�นำ�  Information
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สารบัญ
Content

รู้หน้าที่    3-14

รู้ก้าวหน้า   15-20

รู้พัฒนา   21-25

รู้สิทธิ   26-78
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รู้หน้าที่
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลการรับรู้สิทธ์ิของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ด้านวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  และโครงสร้าง  อัตรากำ ลัง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ภารกจิตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มี

ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบ

คุม้ครองประชาชนด้านบรกิารสขุภาพ  สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพ รวมท้ังการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาค

เอกชนเพื่อการบริการสุขภาพ อันจะทำาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์

สทิธิและเขา้ถึงบรกิารสขุภาพทีมี่คุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมอีำานาจหนา้ทีด่งัต่อไปน้ี

(1) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำาเร็จแก่ราชการและประชาชน

(3) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำาเนินการสุขศึกษาและระบบ

สุขภาพของประชาชน

(4) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และ

การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันาและถา่ยทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี

ด้านระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และ

สถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข

(7) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์

และสาธารณสุข

(8) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ

กรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ประกอบด้วย 8 หนำ่วยงานำ ดังต่อไปนำี้

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. สำานักบริหาร

4. สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

5. กองแบบแผน

6. กองวิศวกรรมการแพทย์

7. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

8. กองสุขศึกษา

 

วิสัยทัศน์
“เปน็องคก์รหลักคุม้ครอง 

ผูบ้รโิภคและสง่เสรมิผูป้ระกอบการ
ดา้นบริการสขุภาพ เพือ่ประชาชน
มีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพ 
ในการพึ่งพาตนเอง”

กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพมีการปรับปรุงบทบาทโคำรงสร้าง 
จากเดิมที่มีหนำ่วยงานำตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนำราชการ พ.ศ. 2552 

จ�นำวนำ 8 หนำ่วยงานำ เพื่อรองรับภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการด�เนำินำงานำ 
ดังมีแผนำภูมิการแบ่งส่วนำราชการปัจจุบันำต่อไปนำี้
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำ่านำิยม กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

ส.  สมรรถนะเป็นฐาน

บ.  บริการด้วยใจ

ส.   ใฝ่สามัคคี

พันำธกิจ

 “มุ่งมั่นำส่งเสริม พัฒนำา และ อภิบาล ระบบ
บริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานำสากล 
โดยการมีส่วนำร่วมของทุกภาคำส่วนำอย่างต่อเนำื่อง”
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โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 

ส านักบริหาร กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

กองแบบแผน 

กองสุขศึกษา 
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
โครงสร้างแบ่งสว่นราชการภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

9. กองสุขภาพระหวา่งประเทศ 

6. กองแบบแผน 3. กองวิศวกรรมการแพทย ์ 4. กองสุขศึกษา 

8. ส านักบริหาร 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

12. สบส. เขต 1 จ.เชียงใหม่ 11. กองกฎหมาย 13. สบส. เขต 2 (พิษณุโลก) 14. สบส. เขต 3 จ.นครสวรรค์ 

15. สบส. เขต 4 จ.นนทบุรี 16. สบส. เขต 5 จ.ราชบุร ี 17. สบส. เขต 6 จ.ชลบุรี 18. สบส. เขต 7 จ.ขอนแก่น 

19. สบส. เขต 8 (อุดรธานี) 20. สบส. เขต 9 จ.นครราชสีมา 21. สบส. เขต 10 จ.อุบลราชธาน ี 22. สบส. เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช 

23. สบส. เขต 12 จ.สงขลา 

หมายเหต ุ 1 – 8 = หน่วยงานตามกฎหมาย 
  9 – 11 = โครงสร้างภายใน (ส่วนกลาง) 
  12– 23 = โครงสร้างภายใน (ส่วนกลางท่ีอยู่ภูมิภาค)  (ส านักงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12) 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

5. ส านักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 

7. กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

10. กองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภทบริการ 
จำ�นวน�2�สายงาน�2�อัตรา

ประเภทกลุ่มงานำช่าง 
จำ�นวน�5�สายงาน��78�อัตรา

ประเภทบริหารทั่วไป 
จำ�นวน�16�สายงาน�108�อัตรา

ประเภทกลุ่มงานำสนำับสนำุนำ 
จำ�นวน�10�สายงาน��88�อัตรา

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
จำ�นวน�7�สายงาน�36�อัตรา

ประเภทกลุ่มงานำบริการพื้นำฐานำ 
จำ�นวน�2�สายงาน��14�อัตรา

ประเภทบริหาร 
จำ�นวน�1�สายงาน�4�อัตรา

ประเภทอ� นำวยการ 
จำ�นวน��2�สายงาน��6�อัตรา�

ประเภทวิชาการ 
จำ�นวน�25�สายงาน��475�อัตรา�

ประเภททั่วไป 
จำ�นวน��14�สายงาน��409�อัตรา

จำ นวนตำ แหน่งข้าราชการ  
จำ แนกตามประเภทตำ แหน่ง สายงาน และกรอบอัตรากำ ลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  2560

กรอบอัตราก�ลังกรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ จ�แนำกตามประเภทบุคำลากร  ประกอบด้วย

พนำักงานำราชการ�
ประกอบด้วย��

3�ประเภท�25�สายงาน�
146�อัตรา�ดังนี้

ลูกจ้างประจ� �
ประกอบด้วย��

3�ประเภท�17�สายงาน�
180��อัตรา�ดังนี้

ข้าราชการ
ประกอบด้วย�

4�ประเภท�42�สายงาน�
894�อัตรา�ดังนี้
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ประเภท ลำ�ดับ ส�ยง�น รวม

ตำาแหน่งประเภทบริหาร 

จำานวน 1 สายงาน 4 อัตรา

1 นักบริหาร 4 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ

จำานวน 2 สายงาน 6 อัตรา

2 ผู้อำานวยการ 5 อัตรา

3 ผู้อำานวยการเฉพาะด้าน  

(วิศวกรรม)

1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภททั่วไป  

จำานวน 14 สายงาน 475 อัตรา

4 เจ้าพนักงานธุรการ 77 อัตรา

5 เจา้พนกังานการเงนิและบัญชี 24 อัตรา

6 เจ้าพนักงานพัสดุ 11 อัตรา

7 เจ้าพนักงานสถิติ 4 อัตรา

8 นายช่างไฟฟ้า 107 อัตรา

9 นายช่างเทคนิค 107 อัตรา

10 นายช่างโยธา 113 อัตรา

11 นายช่างเครื่องกล 10 อัตรา

12 นายช่างศิลป์ 12 อัตรา

13 นายช่างเขียนแบบ 3 อัตรา

14 นายช่างภาพ 1 อัตรา

15 นายช่างพิมพ์ 1 อัตรา

16 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 อัตรา

17 เจ้าพนักงานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์

1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทวิชาการ  

จำานวน 25 สายงาน 409 อัตรา

18 นักจัดการงานทั่วไป 19 อัตรา

19 นักทรัพยากรบุคคล 13 อัตรา

20 นักทะเบียนวิชาชีพ 1 อัตรา

21 นักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

22 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 37 อัตรา

23 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

จำ นวนตำ แหน่งข้าราชการ
จ�แนำกตามประเภทต�แหนำ่ง สายงานำ และกรอบอัตราก�ลัง กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

ข้อมูล  ณ  พฤษภาคำม  2560 
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ประเภท ลำ�ดับ ส�ยง�น รวม

ตำาแหน่งประเภทวิชาการ  

จำานวน 25 สายงาน 409 อัตรา

24 นักวิชาการเงินและบัญชี 10 อัตรา

25 นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 5 อัตรา

26 นักวิชาการเผยแพร่ 18 อัตรา

27 นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา

28 นักวิชาการสาธารณสุข 169 อัตรา

29 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 9 อัตรา

30 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

31 นายแพทย์ 3 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทวิชาการ  

จำานวน  25  สายงาน  409  อัตรา

32 นิติกร 13 อัตรา

33 เภสัชกร 4 อัตรา

34 มัณฑนากร 4 อัตรา

35 วิศวกร 2 อัตรา

36 วิศวกรเครื่องกล 10 อัตรา

37 วิศวกรไฟฟ้า 23 อัตรา

38 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 5 อัตรา

39 วิศวกรโยธา 22 อัตรา

40 สถาปนิก 31 อัตรา

41 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

42 ทันตแพทย์ 1 อัตรา

รวม  42  ส�ยง�น  894  อัตร�
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จำ นวนตำ แหน่งลูกจ้างประจำ   
จ�แนำกตามประเภทต�แหนำ่ง สายงานำ และกรอบอัตราก�ลัง กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

ข้อมูล  ณ  พฤษภาคำม  2560

ประเภท ลำ�ดบั ส�ยง�น รวม 

ตำาแหน่งประเภทกลุ่มงานช่าง

จำานวน 5 สายงาน 78 อัตรา

1 ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา

2 ช่างถ่ายภาพ 7 อัตรา

3 ช่างฝีมือโรงงาน  60 อัตรา

4 ช่างไฟฟ้า 9 อัตรา

5 ช่างวิทยุ 1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทกลุ่มงานสนับสนุน 

จำานวน 10 สายงาน 88 อัตรา 

6 พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

7 พนักงานขยายเสียง 1 อัตรา

8 พนักงานขับรถยนต์ 21 อัตรา

9 พนักงานธุรการ 40 อัตรา

10 พนักงานพัสดุ 7 อัตรา

11 พนักงานพิมพ์ 9 อัตรา

12 พนักงานพิมพ์แบบ  2 อัตรา

13 พนักงานพิมพ์ออฟเซท 3 อัตรา

14 พนักงานวิทยุ 1 อัตรา

15 พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภท 

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 

จำานวน 2 สายงาน 14 อัตรา

16 พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา

17 แม่บ้าน 13 อัตรา

รวม 17 ส�ยง�น 180 อัตร� 
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเภท ลำ�ดบั ส�ยง�น รวม 

ตำาแหน่งประเภทบริการ 
จำานวน 2 สายงาน 2 อัตรา 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทบริหารทั่วไป 
จำานวน 16 สายงาน 108 อัตรา 

3 เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

4 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

5 เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

6 นักจัดการงานทั่วไป 20 อัตรา

7 นักทรัพยากรบุคคล 8 อัตรา

8 นักประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา

9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30 อัตรา

10 นักวิชาการการเงินและบัญชี 11 อัตรา

11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

12 นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

13 นักวิชาการพัสดุ 7 อัตรา

14 นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา

15 นักวิเทศสัมพันธ์ 4 อัตรา

16 นิติกร 9 อัตรา

17 บรรณารักษ์ 1 อัตรา

18 พนักงานบริการ 1 อัตรา

ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
จำานวน 7 สายงาน 36 อัตรา

19 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

20 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

21 นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ 12 อัตรา

22 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

23 วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา

24 วิศวกรโยธา 4 อัตรา

25 สถาปนิก 1 อัตรา

รวม 25 ส�ยง�น 146 อัตร� 

จำ นวนตำ แหน่งพนักงานราชการ  
จ�แนำกตามประเภทต�แหนำ่ง สายงานำ และกรอบอัตราก�ลัง กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

ข้อมูล  ณ  พฤษภาคำม  2560
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบบรรยายลักษณะ  
(Job Description)   

คือ เอกสารแสดงหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

ขอบเขตของงาน แตล่ะตำาแหนง่ เปรยีบเสมอืนปา้ย

ชีท้างในการปฏิบตังิานของบุคลากร เพ่ือสามารถ

กำาหนดแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุงานไดอ้ยา่ง

มปีระสิทธภิาพ แบบบรรยายลกัษณะงานดงักล่าว  

เปน็รายละเอยีดทีแ่สดงถงึหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ

ตามภารกจิทีเ่หมาะสม ครอบคลมุ  บทบาทหนา้ที่

ของตำาแหน่งงานนัน้ๆ  อยา่งชดัเจนภายใตภ้ารกจิ

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบบรรยายลักษณะงาน เป็นข้อมูล

พืน้ฐานหลกัของสว่นราชการทีส่ามารถนำาไปใชใ้น

การสรา้งความชัดเจนและเช่ือมโยงกบัระบบบริหาร

ทรัพยากรบคุคลท้ังระบบของส่วนราชการได้อยา่งม ี

ประสทิธภิาพสงูสุด  ดังนัน้  ผูด้ำารงตำาแหนง่ขา้ราชการ

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ จงึจำาเปน็ตอ้งรู้และเขา้ใจ

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตำาแหนง่ทีไ่ดร้บั 

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง โดยได้กำาหนดไว้ใน

แบบบรรยายลกัษณะงานของกรมสนบัสนนุบรกิาร

สุขภาพประกอบด้วย  42  สายงาน

ร�ยละเอียดต�ม http://www.hss.moph.go.th
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รู้ก้าวหน้า
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1. การเลื่อนำระดับ

 1.1 ข้าราชการประเภทวิชาการ   

1. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน

 กำาหนดตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนด

2. มีระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

 ในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ

  

   

3. กรณีที่ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานตามข้อ 2. ไม่ครบ 

อาจนำาระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอื

เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวมได้ 

หม�ยเหต ุ: ก.พ. มีมตอินมัุติให้แต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัทีเ่คยดำารงตำาแหนง่ 

ระดับ 4 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 แล้วได้รับ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภททั่วไป ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบตักิาร โดยใช้ผลการสอบแขง่ขนัหรือการคดัเลือก แลว้แตก่รณ ีใหม้รีะยะเวลา

การดำารงตำาแหน่ง ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำาหรับผู้เคยดำารงตำาแหน่ง

ระดับ 4  และไม่น้อยกว่า 2 ปี  สำาหรับผู้เคยดำารงตำาแหน่งระดับ 5 ได้

1.2 ข้าราชการประเภททั่วไป  

1. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนด

2. มีระยะเวลาดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ

ป.ตรี 6 ปี ป.ตรี 8 ปี ป.ตรี 9 ปี

ป.โท 4 ปี ป.โท 6 ปี ป.โท 7 ปี

ป.เอก 2 ปี ป.เอก 4 ปี ป.เอก 5 ปี

ปฏิบัติการ
ชำ นาญการ

ชำ นาญการพิเศษ 
(ด� รงต� แหนำ่ง 

ระดับช� นำาญการ 
ไม่นำ้อยกว่า 4 ปี)

เชี่ยวชาญ 
(ด� รงต� แหนำ่ง

ระดับช� นำาญการพิเศษ
ไม่นำ้อยกว่า 3 ปี)
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3. กรณีที่ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานตามข้อ 2. ไม่ครบ  

อาจนำาระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานอ่ืนซ่ึงมลัีกษณะงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอื

เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวมได้ 

1.3 ข้าราชการผู้มีสิทธิประโยชนำ์พิเศษตามที่ ก.พ. ก� หนำด

- ผูด้ำารงตำาแหนง่ในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ (สำานกังานสนบัสนนุ

บริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาย่อยจังหวัดยะลา)  

ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณในการเลื่อนระดับโดยไม่ต้องเข้ารับ 

การประเมินผลงาน  

- ผู้ที่เคยเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขจะได้รับสิทธิประโยชน์เก่ียวกับการนับระยะเวลาและการนำาผล 

การปฏิบัติงานมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง

* การเลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้นในระดับอาวุโส
ไม่ต้องส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน

ปวช.  8 ปี

ปวท. 7 ปี

ปวส. 6 ปี

ปฏิบัติ
งาน

(ดำารงตำาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน)

ปวช. 6 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวส. 4 ปี

ชำ นาญ
งาน

(ดำารงตำาแหน่งระดับ 
ชำานาญงาน

ไม่น้อยกว่า 6 ปี)

อาวุโส*
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2. การสอบเพื่อเปลี่ยนำสายงานำ/ต� แหนำ่ง

2.1   การสอบเปลี่ยนำสายงานำหรือย้ายสายงานำของข้าราชการ การสอบ เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเป็นำข้าราชการของพนำักงานำราชการ/ลูกจ้างประจ� /ลูกจ้างเหมา
บริการ

คำุณสมบัติของผู้สมัคำรเข้ารับราชการ

โดยทัว่ไปแลว้ผูท้ีจ่ะเข้ารบัราชการเปน็ขา้ราชกาพลเรอืนนอกจากจะมคีณุสมบตัิ

ทัว่ไปตามมาตรา 36 แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 แลว้ยงั 

จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนด

ตำาแหน่งด้วย

วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคำคำลเข้ารับราชการ

การสรรหาบุคคลเขา้รบัราชการเพ่ือบรรจเุปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

ในตำาแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำาเนินการ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1. การสอบแข่งขันำ ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่าน
การกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว

1. สมคัรสอบเพือ่วดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ทีส่ำานกังาน 

ก.พ. จัดสอบเป็นประจำาทุกปี ซ่ึงรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำาลัง

ศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ

ปรญิญาโท โดยจะประกาศรบัสมคัรสอบ ประมาณเดอืน ก.พ.–ม.ีค. ของทุกป ีทัง้นี ้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th เมื่อสอบผ่านแล้ว สำานักงาน 

ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ

2.  สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำาแหน่ (ภาค ข.) 

และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำาแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ 

เปิดรับสมัคร โดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำานักงาน 

ก.พ. ไปเปน็หลกัฐานในการสมัครสอบ ท้ังนี ้สามารถติดตามขา่วประกาศรับสมคัร

สอบของส่วนราชการต่างๆ ได้ที่ http://job.ocsc.go.th



19
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. การคำัดเลือกตามวุฒิ ที่ ก.พ. ก� หนำด

ดำาเนนิการในกรณทีีม่เีหตพุเิศษทีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการสอบแขง่ขนั 

เช่น กรณีคุณวุฒิที่สรรหาผู้สำาเร็จการศึกษาได้ยาก หรือได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น

1. ผู้ทีจ่บการศกึษาในวฒุกิารศกึษาที ่ก.พ. กำาหนดวา่เปน็วฒุคิดัเลอืก 

โดยไม่จำาเป็นต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สามารถ

สมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำาแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการ

ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดประกาศรับสมคัรของ สว่น

ราชการ ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร

งานภาคราชการ” หัวข้อย่อย “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ”

2. เข้ารบัการประเมนิความเหมาะสมกบัตำาแหนง่ ตามหลกัสตูรทีส่ว่น

ราชการนั้น ๆ กำาหนด ซึ่งอาจจะมีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ 

เป็นต้น

การสอบเพื่อจัดจ้างเป็นำพนำักงานำราชการ

เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งมติ คพร. ท่ีเห็นชอบกรอบอัตรากำาลัง

พนักงานราชการแล้ว สามารถดำาเนินการบริหารอัตรากำาลังพนักงานราชการได้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. กำาหนด ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ซึ่ง พนักง�นร�ชก�ร คือ บุคคลที่ได้รับก�รจ้�งต�มสัญญ�จ้�งโดยได้รับค่�

ตอบแทนจ�กงบประม�ณของส่วนร�ชก�ร เพ่ือเป็นพนักง�นของรัฐในก�ร

ปฏิบัติง�นให้กับส่วนร�ชก�รนั้น

 

ฉะนัน้ ผูส้นใจทีจ่ะเขา้รบัการจดัจา้งเปน็พนกังานราชการ ต้องสมคัรสอบ 

คัดเลือก โดย มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครของส่วนราชการที่เปิดรับ

สมัคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครของส่วนราชการ ต่าง ๆ 

ได้ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงานภาคราชการ” 

หัวข้อย่อย “ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ”
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หนำ่วยงานำด� เนำินำการ

ส� นำักงานำ ก.พ. : เป็นผู้ดำาเนินการสอบภาคความรู้ความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สว่นำราชการ : เปน็ผูด้ำาเนนิการสอบภาคความรูค้วามสามารถ
ทัว่ไป (ภาค ก พเิศษ) ตามทีส่ำานกังาน ก.พ. ไดก้ำาหนดปฏทินิให้สว่นราชการ

สง่รายช่ือผูส้อบผา่นภาค ข. และ/หรือ ภาค ค. เพือ่จดัสอบ ภาค ก. เปน็

กรณพีเิศษ และดำาเนนิการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำาแหนง่ 

(ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกบัตำาแหนง่ (ภาค ค.) โดยสรรหาและเลอืกสรร 

ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา และระดับที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สำาหรับตำาแหน่ง และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับนั้นๆ แล้ว 

ส่วนผู้ได้รับปริญญาเอก และมีวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. กำาหนดเป็นวุฒ ิ

คัดเลือก สว่นราชการจะเปน็ผูค้ดัเลอืกเพือ่บรรจุเข้ารบัราชการในตำาแหนง่

ต่างๆ โดยส่วนราชการจะเปิดรับสมัครจากผู้มีวุฒิดังกล่าว

แนะนำ 
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รู้ัพัฒนา
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1. ข้าราชการบรรจุใหม่

แนวทางการดำาเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทดลองปฏบิติัหนา้ที่

ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องผ่านกระบวนการพัฒนา 3  

กระบวนการตามที่กำาหนด ระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

1. การปฐมนำิเทศ ดำาเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กลุ่มบรหิารทรพัยากรบคุคลใหข้า้ราชการบรรจใุหม่ มโีอกาสพบผูบ้รหิารหนว่ยงาน 

ทราบภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพของการทำางาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน สวัสดิการต่างๆ ให้รู้จัก

เพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่ายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้าราชการบรรจุใหม่เรียนรู้งานก่อนไปปฏิบัติงาน 30 วัน (ทำาการ) 

เมื่อมารายงานตัวแล้วให้ไปรายงานตัวปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด และอยู่

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (5 วันทำาการ) ให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดส่งตัวเข้าร่วมการเรียนรู้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เป็นระยะ

เวลา 30 วัน ก่อนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดตลอดระยะเวลา 30 วัน

2. การเรียนำรู้ด้วนำตนำเอง (e-learning) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนทางราชการ โดยสำานักงาน ก.พ. จัดทำาหลักสูตร 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง “หลกัสตูรฝกึอบรมขา้ราชการบรรจใุหม”่ จำานวน 4 หมวด

วิชา 13 ชุดวิชา ต้องผ่านการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. การอบรมสัมมนำาร่วมกันำ (จัดโดย สป. ร่วมกันำทั้งกระทรวง) 
ทั้งนี้ ต้องดำาเนินการให้ผ่านทั้ง 3 กระบวนการภายใน 6 เดือน  

หากไม่ผ่านภายใน 6 เดือน ขยายเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี 
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2. ผู้ปฏิบัติงานำ 

ระดับปฏิบัติก�ร ระดับปฏิบัติง�น
1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning) 

 - หลักสูตร การประสานงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ

 - หลักสูตร การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สำาหรบัการทำางานสมรรถนะ
หลัก  

   - หลักสูตรในสายงานอย่างน้อย 3 หลักสูตร 

3. หัวหนำ้ากลุ่มงานำ

ระดับช� นำาญการ  ช� นำาญงานำ อาวุโส
1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning)
 - หลักสูตร ทักษะการในภาษาไทยหรืออังกฤษหรือคอมพิวเตอร์
 - หลักสูตร ความรู้ในสายอาชีพ
 - หลักสูตร ความรู้ในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ

บริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน (บางตำาแหน่ง)
 - หลักสูตร ผบก. ระดับกระทรวง ระดับกรม
 - หลักสูตร ผบต. ระดับกระทรวง  
 - หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและการกำาหนดกระบวนการทำางาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (อาวุโส)
 - หลักสูตรสมรรถนะหลัก 

 - หลักสูตรในสายงานอย่างน้อย 3 หลักสูตร 

หมายเหต ุทุกระดับต้องพัฒนำาตามแผนำต่อไปนำี้
พัฒนำาคำวามรู้ทักษะที่จ�เป็นำในำการปฏิบัติงานำตามสายงานำ (แผนำพัฒนำาบุคำลากร 
รายบุคำคำล (Individual Development Plan : IDP กรมสนำับสนำุนำบริการ

สุขภาพ)พัฒนำาตามแผนำยุทธศาสตร์การพัฒนำาคำุณภาพชีวิตบุคำลากรกรมสนำับสนำุนำ
บริการสุขภาพพัฒนำาตามแผนำด้านำการส่งเสริมจริยธรรมของหนำ่วยงานำ

“ “
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ระดับช� นำาญการพิเศษ

1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning)
 - หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ/การคิด

วิเคราะห์
 - หลักสูตร การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและการกำาหนดกระบวนการทำางาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด/ การคิดเชิงกลยุทธ์
 - หลักสูตร ผบก. (กระทรวง /กรม)
   - หลักสูตร ผบต. (กระทรวง)
 - หลักสูตรสมรรถนะหลัก

 - หลักสูตรในสายงานอย่างน้อย 3  หลักสูตร

หมายเหต ุทุกระดับต้องพัฒนำาตามแผนำต่อไปนำี้
พัฒนำาคำวามรู้ทักษะที่จ�เป็นำในำการปฏิบัติงานำตามสายงานำ (แผนำพัฒนำาบุคำลากรรายบุคำคำล (Individual 

Development Plan : IDP กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ)
พัฒนำาตามแผนำยุทธศาสตร์การพัฒนำาคำุณภาพชีวิตบุคำลากรกรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

พัฒนำาตามแผนำด้านำการส่งเสริมจริยธรรมของหนำ่วยงานำ

“ “
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4. ผู้บริหาร

ระดับเชี่ยวชาญ

1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning)

 - หลักสูตรกระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

 - หลักสูตรการบริหารจัดการความรู้

ระดับอ� นำวยการสูง 

1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning)

 - หลักสูตรการนักบริหารระดับกลางของสำานักงาน ก.พ. หรือ 

เทียบเท่า

 - หลักสูตรการสร้างและสอนงาน

 - หลักสูตรการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

 - หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 - หลักสูตรสภาวะผู้นำา

บริหารระดับต้นำและบริหารระดับสูง

1. พฒันาตามแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Planning)

 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำานักงาน ก.พ. หรือเทียบเท่า

 - หลักสูตรด้านวิสัยทัศน์

 - การประเมินสมรรถนะที่ ก.พ. กำาหนด

หมายเหต ุทุกระดับต้องพัฒนำาตามแผนำต่อไปนำี้
พัฒนำาคำวามรู้ทักษะที่จ�เป็นำในำการปฏิบัติงานำตามสายงานำ (แผนำพัฒนำาบุคำลากร 

รายบุคำคำล (Individual Development Plan : IDP กรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ)
พัฒนำาตามแผนำยุทธศาสตร์การพัฒนำาคำุณภาพชีวิตบุคำลากรกรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ 

พัฒนำาตามแผนำด้านำการส่งเสริมจริยธรรมของหนำ่วยงานำ

“ “
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รู้ัสิทธิ
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การโอนข้าราชการ

การโอน หมายถงึ การสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามญัทีด่ำารงตำาแหน่ง

ในกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง พ้นจากตำาแหน่งและไปแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใน

กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำาหนด

การโอนำข้าราชการพลเรือนำสามัญ ตามมาตรา 63 (รับโอนำ) มีกรณี ดังนำี้

1. การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

2. การรบัโอนผูส้อบแข่งขนัได้หรอืการรบัโอนผูส้อบคดัเลอืกได้หรอืได้

รับคัดเลือก

3. การรับโอนข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

4. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของ

รัฐมาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตามมาตรา 64

1. การรับโอนำข้าราชการพลเรือนำสามัญ 

1. ผูม้อีำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอมในการ

โอนนั้นแล้ว 

2. แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

และรับเงินเดือน ไม่สูงกว่าเดิม 

3. การโอนไปแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งในระดับที่ตำ่ากว่าเดิมจะกระทำา

มิได้ เว้นแต่จะได้รับความ ยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น

2. การรับโอนำผู้สอบคำัดเลือกได้หรือได้รับคำัดเลือก

1. ผูม้อีำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ทัง้สองฝ่ายตกลงยินยอมในการ

โอนนั้นแล้ว 

2. ต้องรบัโอนมาแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งทีส่อบคดัเลอืกได้ หรอืได้รบั

คัดเลือก 

3. รับโอนโดยให้ได้รบัเงนิเดอืนเท่าเดิม ถ้าผูน้ัน้ได้รบัเงนิเดอืนเท่าขัน้ตำา่หรอืสูง

กว่าขัน้ตำา่ ของเงินเดือนสำาหรบัตำาแหน่งทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ แต่ต้องไม่เกนิขัน้สงูของระดบัตำาแหน่ง 

ทีส่อบคดัเลอืกได้ หรอืได้รับคดัเลอืก หากผูน้ัน้เงนิเดือนยงัไม่ถงึขัน้ตำา่ของตำาแหน่ง

นั้น ให้ปรับให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตำ่าของตำาแหน่งนั้น
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3. การรับโอนำผู้สอบแข่งขันำได้

1. ให้ทำาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 57  ของส่วนราชการเจ้าสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอน 

2. ต้องรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

3. รับโอนโดยให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กำาหนด ถ้าผู้นั้นได้

รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำาหนดให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 

แต่ต้องไม่เกินขั้นสูงของระดับตำาแหน่ง ที่สอบแข่งขันได้ 

4. การโอนำพนำักงานำส่วนำท้องถิ่นำหรือเจ้าหนำ้าที่ของหนำ่วยงานำอื่นำของรัฐมาบรรจุ

เป็นำข้าราชการพลเรือนำสามัญ ตามมาตรา 64 

1. ส่วนราชการพจิารณาถงึความจำาเป็นและประโยชน์ทีท่างราชการจะ

ได้รบัจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูข้อโอนเทยีบกบัข้าราชการ

พลเรือนสามัญในส่วนราชการนั้น 

2. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง

ตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนด และต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับยกเว้นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 

3. ต้องได้รบัความยินยอมจากผูม้อีำานาจสัง่บรรจขุองส่วนราชการหรอื

หน่วยงานเจ้าสังกัดเดิม ของผู้นั้นก่อน 

การโอนมารับราชการในสังกัดกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ

คำุณสมบัติข้าราชการ
 - มีคำุณสมบัติเฉพาะส�หรับต�แหนำ่งที่จะโอนำ  ตามที่ก�หนำดไว้ในำมาตรฐานำ
ก�หนำดต�แหนำ่งและคำุณสมบัติที่ ก.พ. ก�หนำด
 - มีต�แหนำ่งว่างรับโอนำ
 - ต้องได้รับคำวามยินำยอมจากหนำ่วยงานำต้นำสังกัดและได้รับคำวามเห็นำชอบ
จากผู้มีอ�นำาจตามอ�นำาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนำ พ.ศ.2551
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กระบวนำงานำการรับโอนำข้าราชการ

1. กบค.รับเรื่องขอโอนจาก
  - ข้าราชการที่ประสงค์ขอโอน
  - สำานัก/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์รับโอน
  - (1 วันทำาการ)

- แจ้งสำานัก/กอง/
  กลุ่มที่ประสงค์รับโอน
- แจ้งข้าราชการ 
  ที่ประสงค์ขอโอน

ไม่มีคุณสมบัติ
ไม่มีตำาแหน่งว่าง

 2. กบค. ตรวจสอบตำาแหน่งว่าง/คุณสมบัติ/ 
  เอกสารประกอบการโอน (3 วันทำาการ)

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอน

1. ใบขอโอน
2. สำาเนา ก.พ. 7
3. สำาเนาใบปริญญาและ        
 ผลการศึกษา
4. สำาเนาบัตรข้าราชการ/ 
 สำาเนาบัตรประชาชน
5. สำาเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
7. สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 (ถ้ามี)
8. รูปถ่าย

3. กบค. สอบถาม สำานัก/กอง/กลุ่ม 
 ที่มีตำาแหน่งว่างเพื่อพิจารณาการรับโอน
 (7 วันทำาการ)

4. กบค.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล และจัดทำาหนังสือ   
เสนออธิบดีเพื่อขอความเห็นชอบรับโอน 
 (10 วันทำาการ)

เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ

5. กรมฯ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอนเพื่อพิจารณาการให้โอน (20 วันทำาการ)

7. กบค. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล 
และจัดทำาคำาสั่งรับโอน  (14 วันทำาการ)

8. จัดส่งสำาเนาคำาสั่งรับโอนให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10 วันทำาการ)

9. หน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน 
จัดทำาคำาสั่งให้โอนพร้อมส่งตัวข้าราชการ 
มาปฏิบัติราชการทางกรมสนับสนุน 

บริการสุขภาพ

กรณี เห็นชอบให้โอน กรณี ไม่เห็นชอบให้โอน           

6. กรมฯ รับแจ้งผลการพิจารณาการให้โอน
จากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน 
(1 วันทำาการ)

- แจ้งข้าราชการที่ประสงค์ขอโอน            
- แจ้งสำานัก/กอง/กลุ่มที่ประสงค ์
 รับโอน   (3 วันทำาการ)

  กบค. แจ้งสำานัก/กอง/ 
กลุ่มที่ประสงค์รับโอนเพื่อทราบ

   (3 วันทำาการ)
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กระบวนงาน

กระบวนำงานำการให้โอนำข้าราชการ

คุณสมบัติของข้�ร�ชก�รที่ประสงค์
ขอโอน
- ต้องปฏิบัติงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และในกรณีมีข้อผูกพันชดใช้ทุนหรือ 
ข้อผูกพันอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อผูกพันที่กำาหนดไว้ในขณะนั้น
- ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก ่
ส่วนราชการที่ให้โอน
- ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการ
ต้นสังกัดและได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้มีอำานาจตามมาตรา 57 

1. สบส รับเรื่องขอโอน 
จากส่วนราชการที่จะรับโอน

2. กบค. สอบถามความเห็นชอบ
หน่วยงานต้นสังกัด ของผู้ขอโอน/หน่วยงาน 
ต้นสังกัดแจ้งผลการพิจารณามาให้กรม สบส.

(7 วันทำาการ)

3. กบค. จัดทำาหนังสือเสนอธิบดีฯ  
เพื่อขออนุมัติ  (7 วันทำาการ)

4. แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน 
ที่รับโอนเพื่อทราบออกคำาสั่งรับโอน
และจัดทำาคำาสั่งรับโอนส่งให้ สบส.

(20 วันทำาการ)

5.  สบส.ออกคำาสั่งให้โอน/จัดส่ง
สำาเนาคำาสั่งรับโอนให้หน่วยงานอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง (15 วันทำาการ) 

6. กรมฯ
ส่งตัวไปปฏิบัติราชการยังสังกัดใหม่

(10 วันทำาการ)

พิจารณาไม่เห็นชอบ

กบค. แจ้งหน่วยงาน 
ที่รับโอนเพื่อทราบพิจารณาเห็นชอบ
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การย้ายข้าราชการ

การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำารง

ตำาแหน่งหนึ่งไปดำารงตำาแหน่งอื่นในตำาแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่ไม่สูง

กว่าเดิม หรือ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำารงตำาแหน่งต่างประเภท

ภายในกรมเดียวกนั

การย้ายข้าราชการพลเรือนำสามัญ มี กรณี ดังนำี้

1. ย้ายข้าราชการ 

2. การย้ายข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 0711 /ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2533)

3. การย้ายข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2547)

1. ย้ายข้าราชการ 

ให้ผูมี้อำานาจสัง่ย้ายพจิารณาดำาเนนิการโดยยึดเหตผุลและความจำาเป็น

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก พิจารณาถึงความรู้ 

ประสบการณ์ ความสามารถความรับผิดชอบ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ 

ของข้าราชการทีจ่ะย้ายให้เหมาะสมกบัความจำาเป็นในการปฏบิติังานในตำาแหน่งท่ี

จะย้ายไปแต่งตัง้

2. การย้ายข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นำ (ตามหนำังสือส� นำักงานำ ก.พ. ที่ นำร 

0711/ว 12 ลงวันำที่ 1 ตุลาคำม  2533)

1. เป็นข้าราชการผูด้ำารงตำาแหน่งในสายงาน ทีเ่ริม่ต้นจากระดบั 1 และระดบั 

2 ทีไ่ด้รับวฒุเิพิม่ขึน้ตรงตามทีก่ำาหนดไว้เป็นคณุสมบัตเิฉพาะสำาหรับตำาแหน่งใน ระดบั 3 

ของสายงานทีจ่ะแต่งตัง้  และไม่เคยดำารงตำาแหน่งในสายงานท่ีเริม่ต้นจากระดับ 3 มาก่อน  

ซึ่งเป็นการแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้ 

2. การย้ายข้าราชการตามข้อ 1.ให้อยูใ่นดลุพนิจิของผูม้อีำานาจสัง่บรรจุ 

พิจารณาดำาเนินการ โดยไม่จำาเป็นต้องรอจนถึงลำาดับที่ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุ
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3. มีวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งท่ีจะย้ายไปแต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่ง

4. เป็นผูส้อบแข่งขนัได้ในตำาแหน่งซึง่อยูใ่นสายงานท่ีจะย้ายไปแต่งต้ัง

ให้ดำารงตำาแหน่ง  และบัญชีผู้สอบแข่งขันนั้นยังไม่ถูกยกเลิก

3. การย้ายข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นำ (ตามหนำังสือส� นำักงานำ ก.พ. 

ที่ นำร1006/ว 15 ลงวันำที่ 28 มิถุนำายนำ  2547)

เป็นข้าราชการผู้ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำารงตำาแหน่ง

ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในสายงาน

ท่ีเริ่มต้นจากระดับ 3 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำาแหน่งหนึ่งแต่ส่วนราชการไม่มี

ตำาแหน่งนั้นจะแต่งตั้ง และบัญชีผู้สอบแข่งขันยังไม่ถูกยกเลิก ก.พ.อนุมัติให้ส่วน

ราชการใช้บญัชผีูส้อบแข่งขนัได้ในตำาแหน่งหน่ึงเพือ่ย้ายข้าราชการพลเรือนสามญั 

ทีส่อบแข่งขนัได้ดงักล่าวไปแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งในสายงานเร่ิมต้นจากระดับ 3 

ตำาแหน่งอื่นโดยวิธีคัดเลือก ได้ ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ

เฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง

 (1)  ให้ส่วนราชการต้ังคณะกรรมการเพือ่ดำาเนินการคดัเลอืกตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้

  1.1  ทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่

จะแต่งตั้งโดยใช้หลักสูตรตามหนังสือสำานักงาน ก.พ. ที่  นร  0708 / ว 15  

ลงวันที่  9  กันยายน  2535  โดยอนุโลม  (สอบข้อเขียน) 

  1.2  ประเมนิความเหมาะสมกบัตำาแหน่ง  โดยให้ทดลองปฏิบตัิ

งานในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำาหนด

  1.3  เกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ  60 

 (2)  การแต่งตัง้ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกให้แต่งตัง้ได้ไม่สงูกว่าระดบัเดมิ  

และไม่เกินระดับ 5 ทั้งนี้ แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก

 (3)  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในตำาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถย้ายหรือโอนได้

 (4)  ต้องดำาเนนิการคดัเลอืกและแต่งตัง้ให้เสรจ็ส้ินก่อนบัญชผีูส้อบ

แข่งขันได้จะถูกยกเลิก
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การย้ายข้าราชการในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำุณสมบัติข้าราชการ

 (1)  มคีุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่จะย้าย ตามที่กำาหนดไว้

ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งและคุณสมบัติที่ ก.พ. กำาหนด   

 (2)  ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 (3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ
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กระบวนงาน
กระบวนำงานำการย้ายข้าราชการ (กรณีส่วนำกลาง)

1. ข้าราชการที่ประสงค ์
ขอย้ายยื่นใบขอย้ายที่สำานัก/กอง/ 
กลุ่มต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่/ 
ต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัต ิ

และ พิจารณาการย้าย

- แจ้งส่วนราชการ 
ต้นสังกัดของข้าราชการ 

ที่ประสงค์ขอย้าย

เอกสารที่ใช้ประกอบการย้าย

1. ใบขอย้าย
2. สำาเนา ก.พ. 7
3. สำาเนาใบปริญญา 
 และผลการศึกษา
4. สำาเนาบัตรข้าราชการ/
 สำาเนาบัตรประชาชน
5. สำาเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
7. สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 (ถ้ามี)2. กบค. รับเรื่องตรวจสอบ

คุณสมบัติ/ตำาแหน่งว่าง
(3 วันทำาการ)

3. กบค. สอบถาม สำานัก/กอง/ 
กลุ่มที่มีตำาแหน่งว่าง 

เพื่อพิจารณาการรับย้าย (7 วันทำาการ)

4. กบค. จัดทำาคำาสั่งย้าย 
เสนออธิบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

( 7 วันทำาการ)

ไม่มีคุณสมบัติ
ไม่มีตำาแหน่ง

5. กบค. จัดส่งสำาเนาคำาสั่งย้าย 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่รับย้าย/ส่งตัวข้าราชการ 
ไปปฏิบัติราชการทางสังกัดใหม่

 (15 วันทำาการ)

5. แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด 
ของข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย

 (3 วันทำาการ)

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

มีคุณสมบัติ/มีตำาแหน่ง
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กระบวนงาน
กระบวนำงานำการย้ายข้าราชการ (กรณี สบส. เขต 1-12)

1. ข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย 
ยื่นใบขอย้ายที่สำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขตที่ปฏิบัติงานอยู่

- แจ้งข้าราชการ 
ที่ประสงค์ขอย้าย

ไม่มีคุณสมบัติ
ไม่มีตำาแหน่ง

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ/ตำาแหน่งว่าง
 (3 วันทำาการ)

3. สำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

พิจารณาอนุมัติและลงนามคำาสั่ง
(10 วันทำาการ)

มีคุณสมบัติ / มีตำาแหน่ง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

  4. สำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
จัดส่งสำาเนาคำาสั่งย้ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/

ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 
ทางสังกัดใหม่ (7 วันทำาการ)

5. สำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
แจ้งข้าราชการที่ประสงค ์

ขอย้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
(7 วันทำาการ)
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การได้รับเงินประเภทต่างๆ

1. กรณี 3 จังหวัดชายแดนำใต้

1.1 เงินำเพิ่มพิเศษส� หรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

  - ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ได้แก่ 

ทหาร ตำารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำาในส่วนราชการ องค์การ

ของรัฐ กิจการของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน และประชาชนซึ่งทางราชการได้แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาบำาเหน็จความชอบ 

ค่าทดแทน และการช่วยเหลอื เรยีกย่อว่า “ก.บ.ท.ช.” ทำาหน้าทีพ่จิารณาและอนมุตัิ

บำาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน การช่วยเหลือตามระเบียบ 

- สิทธิที่จะได้รับให้เป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

บำาเหนจ็ความชอบ ค่าตอบแทนและการช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนผูป้ฏบิตัิ

หน้าทีร่าชการหรอืช่วยเหลอืราชการ เนือ่งในการป้องกันอธิปไตยและรกัษาความ

สงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 เรียกย่อว่า “ระเบียบ บ.ท.ช.”

1.2  เงินำสวัสดิการส� หรับการปฏิบัติงานำประจ� ส� นำักงานำในำพื้นำที่พิเศษ (ส.ป.พ.) 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

สำาหรับการปฏิบัติงานประจำาสำานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 “ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ 

หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจำาผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำาหรับ

การปฏิบัติงานประจำาสำานักงานในพื้นที่พิเศษตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

สำาหรับการปฏิบัติงานประจำาสำานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544”  

  - สทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิสวสัดกิารต่อเมือ่กระทรวงการคลงัได้ประกาศ

กำาหนดสำานักงานในพืน้ทีพ่เิศษตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิาร

สำาหรับการปฏิบัติงานประจำาสำานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 จะได้รับเงิน

สวัสดิการสำาหรับการปฏิบัติงานประจำาสำานักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ในอัตรา 

1,000 บาท/คน/เดือน โดยเบิกจ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการ 
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2. เงินำเพิ่มตามคำุณวุฒิ 

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 

พ.ศ. 2551 ได้กำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารให้ข้าราชการพลเรอืนสามญัได้รบัเงนิ

เดือน กรณีได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไว้ในข้อ 2 (3) ว่า ผู้ได้รับปริญญา

เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนซึ่ง ก.พ. รับรองว่าปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงข้ึนนั้นเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังและกำาหนดเงินเดือนที่ควร 

ได้รับในตำาแหน่งประเภทสายงาน ระดับ และอัตราที ่ก.พ. กำาหนด และเป็นคณุวฒิุ 

ที่ ก.พ. กำาหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ให้ปรับให้ได้

รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี

  - ผู้ท่ีได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้อง

ดำารงตำาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  - ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้อง

ดำารงตำาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. เงินำเพิ่มพิเศษส� หรับต� แหนำ่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานำด้านำการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ตามประกาศ ก.พ. เรือ่ง กำาหนดตำาแหน่งและเงนิเพ่ิมสำาหรบัตำาแหน่งทีม่เีหตุ

พิเศษของข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2552 ข้อ 4 (18) ซึง่เกีย่วข้องกบัข้าราชการของ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้

 - ผู้ดำารงตำาแหน่งนายแพทย์ ผู้อำานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) 

 - ผูด้ำารงตำาแหน่งทันตแพทย์ ผูอ้ำานวยการเฉพาะด้าน (ทนัตแพทย์) 

 - ผู้ดำารงตำาแหน่งเภสัชกร ผู้อำานวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม)

ทัง้นี ้ต้องเป็นผูส้ำาเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปและได้รบัใบอนญุาตเป็น 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ หรอืใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน โดยใช้ 

ใบอนญุาตดงักล่าวปฏบิตังิานให้บรกิารด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึง่หรอืหลายด้าน 

ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกัน

โรค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการฟื้นฟูสภาพ และได้รับมอบหมายให้

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามบัญชีกำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงนิเพิม่สำาหรับตำาแหน่งทีม่เีหตุ

พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.”
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4. การเลื่อนำเงินำเดือนำประจ� ปีเป็นำกรณีพิเศษนำอกเหนำือโคำวตาปกติ

ส� หรับเจ้าหนำ้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนำซึ่งปฏิบัติหนำ้าที่ในำจังหวัดชายแดนำภาคำใต้

- ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อน 

เงินเดือนประจำาปีเป็นกรณีพิเศษสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554

- เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำาปีเป็นกรณีพิเศษ  

ต้องเป็นผู้ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ หรือได้รับการร้องขอมาปฏิบัติงานในพื้นที่จากศูนย์อำานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มรีะยะเวลาการปฏบิติังานในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ตดิต่อกนั 

ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในแต่ละรอบของการประเมิน

(2) เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำาปีกรณีปกติ

ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

(3) มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตามที่ ศอ.บต. กำาหนดโดยความเห็นชอบของ กพต.

- การเลื่อนเงินเดือนประจำาปีเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ

จำานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ในรอบการประเมิน

- การพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนประจำาปีเป็นกรณีพิเศษให้พิจารณา

ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณารวมกันทั้งสองรอบการประเมิน โดยให้เพิ่มเงินเดือน

จากการเล่ือนเงินเดือนประจำาปี กรณีปกติอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งของฐานในการ

คำานวณเพื่อเลือ่นเงนิเดอืนในแต่ละรอบการประเมนิ และเมื่อรวมกบัการเลือ่นเงนิ

เดือนปกติแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ในแต่ละรอบการประเมิน 

- ผูท้ีไ่ด้รบัการพจิารณาจะต้องเป็นผูท้ีไ่ม่ได้รบัการเลือ่นเงนิเดอืนกรณี

พิเศษติดต่อกันเกิน 2 ปี (4 ครั้ง) 
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5. ผู้มีสิทธิขอรับเงินำประจ� ต� แหนำ่ง  

1. ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ดำารงตำาแหน่งในสายงาน  ดังนี้
 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - นายแพทย์
 - เภสัชกร
 - วิศวกรเครื่องกล
 - วิศวกรไฟฟ้า
 - วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
 - วิศวกรโยธา

 - สถาปนิก

6. ผู้มีสิทธิขอรับเงินำเพิ่มส� หรับต� แหนำ่งที่มีเหตุพิเศษต� แหนำ่งนำิติกร (พ.ต.ก.) 

ส� หรับผู้ด� รงต� แหนำ่งในำสายงานำนำิติกร

1. ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย

ภาครัฐซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

 1.1 นติกิรปฏบิตักิาร ต้องได้รบัประกาศนยีบตัรฯ ระดบัต้น หรอื

ระดับปฏิบัติการ

 1.2 นิติกรชำานาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรฯ ระดับต้น

หรือกลาง หรือระดับชำานาญการขึ้นไป

 1.3 นิติกรชำานาญการพิเศษ ต้องได้รับประกาศนียบัตรฯ ระดับ

กลางหรือระดับชำานาญการขึ้นไป
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2. มีระยะเวลาปฏิบัติงานำด้านำกฎหมาย ดังนำี้

ตำาแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

นิติกรปฏิบัติการ มีวุฒิการศึกษา สาขานิติศาสตร์

ป.ตรี ไม่น้อยกว่า  4  ปี

ป.โท ไม่น้อยกว่า  2  ปี

ป.เอก ไม่น้อยกว่า  1  ปี

นิติกรชำานาญการ
ไม่น้อยกว่า  2  ปี

นิติกรชำานาญการพิเศษ

 2.1 ผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ให้นำาระยะเวลาการดำารง

ตำาแหน่งนิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการที่ 

ก.พ. กำาหนด มานับรวมได้ทั้งหมด  โดยผู้ดำารงตำาแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่ได้รับ

วุฒิสูงขึ้น  ให้นำาระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

งานด้านกฎหมายในส่วนราชการ ที่ ก.พ. กำาหนด ก่อนจะได้รับวุฒิสูงขึ้นมานับ

รวมได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ใช้วุฒิระดับเดิม ทั้งนี้ หากคำานวณแล้วมีเศษ 

ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

 2.2  ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งระดับปฏิบัติการและชำานาญการที่เคยรับ 

พ.ต.ก. แล้ว ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับสูงข้ึน  หากจะขอรับ 

พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับตำาแหน่งต้องมีระยะเวลาฯ ในระดับตำาแหน่งที่

จะขอรับ พ.ต.ก. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2.3  ผู้ได้รับคำาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่งาน

ด้านกฎหมายไม่ให้นำาระยะเวลาการปฏบิตังิานในช่วงนัน้มานบัรวมเป็นระยะเวลา

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ พ.ต.ก. มีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้าน

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตัวอย่�งที่ 1 นับเวลาราชการได้ 30 ปี 5 เดือน 29 วัน 
กรณี 29 วันปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน และ 5 เดือนปัดทิ้งเพราะไม่
ถึง 6 เดือน เวลาราชการจึงนับได้เพียง 30 ปี

ตัวอย่�งที่ 2 นับเวลาราชการได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน 

กรณี 29 วันปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน และ 10 เดือนปัดเป็น 1 ปี 

เวลาราชการจึงนับได้เพียง 31 ปี

การนำับเวลาราชการส� หรับคำ� นำวนำบ� เหนำ๊จ บ� นำาญ
ของข้าราชการมี 2 กรณี

1. การนำับเวลาราชการ กรณีไม่เป็นำสมาชิก กบข.

เศษของปี ถ้�ถึง 6 เดือน ปัดเป็นหนึ่งปี ถ้�ไม่ถึง 6 เดือนปัดทิ้ง

- ให้นับ 12 เดือน เป็นหนึ่งปี (เศษของเดือน หารด้วย 12)
- ให้นับ 30 วัน เป็นหนึ่งเดือน (เศษของวัน หารด้วย 360)
ตัวอย่�ง นับเวลาราชการแล้วได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน
= 30 + (10 / 12) + (29 / 360)
= 30 + 0.83 + 0.08
เวลาราชการจะเท่ากับ = 30.91 ปี

(เวล� + เศษของเดือน + เศษของวัน)

2. การนำับเวลาราชการ กรณีเป็นำสมาชิก กบข. ให้นำับจ� นำวนำปี

รวมทั้งเศษของปีที่เป็นำเดือนำและวันำด้วย

การนับเวลาราชการ
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การรับบำ เหน็จบำ นาญ

คำวามหมายของบ� เหนำ็จบ� นำาญ 

คอื สทิธปิระโยชน์อย่างหน่ึงทีท่างราชการจ่ายเป็นเงนิ ให้แก่ข้าราชการ

ที่พ้นจากราชการ เพื่อความมั่นคง และเป็นหลักประกันในชีวิต โดยให้เลือกอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง คือ 

บำาเหน็จปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบ ที่ได้รับราชการมาซึ่ง 

จ่ายเงินก้อนครั้งเดียว

บำานาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา 

ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตาย หรือหมดสิทธิ 

ข้าราชการซ่ึงออกจากราชการ ทกุกรณี และมีสิทธทิีจ่ะได้รบัเงนิบำานาญ

ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

1. เหตุทดแทน ให้แก่ ข้าราชการที่ออกจากราชการ เพราะเลิก หรือ

ยุบตำาแหน่ง หรือมีคำาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด 

2. เหตทุพุพลภ�พ ให้แก่ข้าราชการผูเ้จ็บป่วยทพุพลภาพ ซึง่ข้าราชการ

มีสทิธทิีจ่ะลาออกได้เอง หรือทางราชการจะสัง่ให้ออกกไ็ด้ ข้อสำาคัญจะต้องให้แพทย์

ทำาการตรวจ และให้ความเหน็ว่าไม่สามารถรบัราชการในตำาแหน่งหน้าทีน่ัน้ต่อไปได้ 

3. เหตุสูงอ�ย ุให้แก่ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณ

อายุ) หรือลาออกเมื่อมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 

4. เหตุรับร�ชก�รน�น ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาสำาหรับคำานวณ

บำาเหน็จบำานาญครบ 25 ปีบริบูรณ์ (นับเวลาราชการตั้งแต่วันบรรจุจนถึงวันที่

ลาออก/ปลดออก/ให้ออก)

 ข้าราชการผูใ้ดออกจากราชการด้วยเหตทุดแทน เหตทุพุพลภาพ หรอื เหตสุงู

อาย ุถ้ามเีวลาราชการสำาหรบัคำานวณบำาเหนจ็บำานาญตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป มีสิทธเิลอืกขอรบั

บำาเหนจ็หรอืบำานาญกไ็ด้ แต่ถ้ามเีวลาราชการสำาหรบัคำานวณบำาเหน็จบำานาญไม่ถึง 10 ปี  

มีสิทธิได้รับแต่เพียงบำาเหน็จเท่านั้น 
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กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การคำ� นำวณบ� เหนำ็จ บ� นำาญข้าราชการ กรณีสมาชิก กบข

และกรณีไม่เป็นำสมาชิก กบข.

กรณีข้าราชการที่เวลาราชการครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ประสงค์

จะลาออกจากราชการและไม่เข้าเกณฑ์ 4 เหตุดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบำาเหน็จ 

เหตุออกจ�กร�ชก�ร
อ�ยุร�ชก�ร  

(รวมเวล� ทวีคูณ)
สิทธิรับเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญ

ทดแทน
ทุพพลภาพ

เกษียณ สูงอายุ
(อายุ 50 ปี)

ไม่ถึง 1 ปี -

1 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี บำาเหน็จ

10 ปีขึ้นไป
บำานาญ หรือ

เลือกรับบำาเหน็จ

รับราชการนาน 25 ปีขึ้นไป
บำานาญ หรือ

เลือกรับบำาเหน็จ

ลาออก

ปลดออก

ไม่ถึง 10 ปี -

10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี บำาเหน็จ

25 ปี ขึ้นไป
บำานาญ หรือ

เลือกรับบำาเหน็จ

บำ�เหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ (ถ้าเกิน 6 เดือน

นับเป็น 1 ปี) 

บำ�น�ญปกต ิ(ไม่เป็นสมาชิก กบข.)

= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ (ถ้าเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)  

         50 

บำ�น�ญสม�ชิก กบข.

= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ    

         50  

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย 



45
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บ� นำาญสมาชิก กบข. ได้รับเงินำจากกบข. ดังนำี้ 

  กรณีเกษียณ / สูงอายุ / ทุพพลภาพ / ทดแทนำ

อ�ยุร�ชก�ร
สิทธิรับ 

บำ�เหน็จบำ�น�ญ
เงินที่ได้รับ

จ�ก กบข. จ�กกระทรวง 
ก�รคลัง

ไม่ถึง 1 ปี -

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

-

 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
10 ปี

บำาเหน็จ บำาเหน็จ

10 ปีขึ้นไป
เลือกบำานาญ

ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม 
+สมทบ+ผลประโยชน์

บำานาญ สูตรสมาชิก

เลือกบำาเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บำาเหน็จ

คำวามหมายของเงินำประเภทต่าง ๆ 
เงนิสะสม คอื เงนิทีส่มาชกิส่งสะสมเข้ากองทนุทกุครัง้ทีมี่การจ่ายเงนิ

เดือน ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้สมาชิกที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

เป็นประจำาทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
เงนิประเดมิ คอื เงินทีร่ฐันำาส่งเข้าบญัชสีมาชกิ กบข. ซึง่เป็นข้าราชการ 

อยูก่่อนวันที ่27 มนีาคม 2540 เพือ่ชดเชยเงนิบำานาญทีล่ดลงจากการเปล่ียนแปลง
สตูรเงนิบำานาญสมาชกิ ซึง่สมาชกิจะมีสิทธิได้รับเงนิประเดมิเมือ่สิน้สุดสมาชิกภาพ 
ที่มีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญเท่านั้น

เงินชดเชย คือเงินที่รัฐนำาส่งเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกทุกคร้ังที่มีการ
จ่ายเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน เพื่อชดเชยบำานาญที่ลดลงจาก
การเปลี่ยนแปลงสูตรเงินบำานาญสำาหรับสมาชิก กบข. ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิได้รับ
เงิน ชดเชยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ที่มีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญเท่านั้น 

ท�งเลือกของสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
มีทางเลือกในการขอรับเงินคืน ดังนี้ 

1. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำานวน 
2. ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน

อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงาน หรือการชราภาพ 
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3. ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ 

4. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ 

5. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ 

สิทธิประโยชน์การเลือกรับบำ เหน็จบำ นาญ

สิทธิประโยชน์ กรณีเลือกรับบำ�เหน็จ กรณีเลือกรับบำ�น�ญ

การรับเงิน ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ได้รับเงินเป็นรายเดือนทุกเดือนได้ ตลอดชีวิต 
หรือหมดสิทธิรับบำานาญ

การเบิกค่ารักษา
พยาบาล

ไม่มีสิทธิ ผู้รับบำานาญเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตลอดชีวิต

*คู่สมรส บิดา มารดา เบิกค่า รักษาพยาบาลได้
ตลอดชีวิตจนผู้รับบำานาญถึงแก่กรรม

** บุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุ  ครบ 20 ป ี
บรบูิรณ์ ยกเว้นบตุรทีไ่รค้วามสามารถหรอืเสมอืน
ไร้ความสามารถเบิกได้ตลอดชีวิตจนผู้รับบำานาญ
ถึงแก่กรรม

เงินช่วยพิเศษ 
(ค่าจัดการศพ)

ไม่มีสิทธิ ผู้ซึ่งรับบำานาญแสดงเจตนา หรือ ทายาทตาม
กฎหมาย (คู่สมรส บุตร บิดามารดา ตามลำาดับ) 
ได้รับเงิน บำานาญ รวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบำานาญ (ถ้ามี)

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ เบกิคา่เล่าเรยีนบุตรไดถึ้งอาย ุ25 ปบีรบูิรณ ์ศึกษา
ไม่ต่ำากว่าอนุปริญญา

บำาเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธิ ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคล ซึ่งผู้รับบำานาญ
แสดงเจตนาได้รับเงิน 30 เท่าของบำานาญ  
เมื่อผู้รับบำานาญ ถึงแก่กรรม (หักบำาเหน็จ 
ดำารงชีพเมื่อรับไปครั้งแรก และครั้งที่สอง 
เมื่ออายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

การได้รับ  
พระราชทานเพลิง
ศพ

มีสิทธิ มีสิทธิ (เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่อง 
ขอพระราชทานเพลิงศพมายังกรม)
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กรณีลูกจ้างประจ� 

การขอรับบ� เหนำ็จลูกจ้างประจ� 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2552

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0406.5/ว 101 

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552

ประเภทของบ�เหนำ็จลูกจ้างประจ� บำาเหน็จลูกจ้างประจำาแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่

1. บำาเหน็จปกติ

2. บำาเหน็จพิเศษ

คำวามหมายของบ� เหนำ็จลูกจ้างประจ� 

บำ�เหน็จปกติ หมายถงึ เงนิตอบแทนของลกูจ้างประจำาทีอ่อกจากงาน 

เนื่องจากทำางานมานานซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว

บำ�เหน็จร�ยเดือน หมายถึง เงินตอบแทนของลูกจ้างประจำาที่ออก

จากงาน เนื่องจากทำางานมานานซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดือน

บำ�เหนจ็พเิศษ หมายถงึ เงินทีจ่่ายให้แก่ลกูจ้างประจำาหรอืลกูจ้างชัว่คราว 

ท่ีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระทำาการตามหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจและ 

แสดงว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว

บำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำาที่ได้

รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ

เหตุกระทำาตามหน้าที ่ซึง่แพทย์ทีท่างราชการรบัรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดือน
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เงื่อนำไขการจ่ายบ� เหนำ็จปกติ

1. ต้องทำางานเป็นลูกจ้างประจำามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และ

ลาออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 - ลาออกโดยไม่มีความผดิ โดยได้รบัอนญุาตจากผูม้อีำานาจสัง่บรรจุและ 

แต่งตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 - กระทำาผดิวนิยัอย่างร้ายแรง และถกูลงโทษปลดออกจากราชการ

2. ต้องทำางานเป็นลูกจ้างประจำามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ และ

ออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 - มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว

 - ตาย

 - อ่ืนๆ ตามทีก่ำาหนดไว้ในระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยบำาเหน็จ

ลูกจ้าง พ.ศ. 2519  เช่น 

  + ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติได้

  + ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ

  + ขาดคุณสมบตัเินือ่งจากไม่เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

  + ทางราชการเลิกหรือยุบตำาแหน่ง หรือหย่อนความสามารถ

ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน

  + ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากมีมลทินมัวหมอง

  + ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร

เงื่อนำไขการจ่ายบ� เหนำ็จรายเดือนำ

1. ต้องทำางานเป็นลูกจ้างประจำามาแล้วตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีความประสงค์ขอรับบำาเหน็จรายเดือน

3. เมือ่ได้รับบำาเหนจ็รายเดือนจากส่าวนราชการไปแล้ว จะขอเปลีย่นแปลง

ความประสงค์อีกไม่ได้

4. สิทธิในการรับบำาเหน็จรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันท่ีลาออกจากงานจน

กระทั่งถึงแก่ความตาย
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เงื่อนำไขการจ่ายบ� เหนำ็จพิเศษรายเดือนำ

1. เป็นผู้ที่มีสิทธิรับบำาเหน็จพิเศษ โดยแสดงความประสงค์ขอรับเป็น

บำาเหน็จพิเศษรายเดือนก็ได้

2. หากรับบำาเหน็จพิเศษ หรือรับบำาเหน็จพิเศษรายเดือนจากส่วน

ราชการไปแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ไม่ได้อีก
3. สิทธิในการรับบำาเหน็จพิเศษรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันท่ีออกจากงาน

จนกระทั่งถึงแก่ความตาย
4. กรณีท่ีได้รบัอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเพราะเหตปุฏบัิตงิานในหน้าท่ี ซ่ึง

แพทย์ท่ีทางราชการรบัรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏบิตังิานในหน้าทีต่่อ
ไปได้อีกเลย นอกจากจะได้รับบำาเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบำาเหน็จพิเศษอีกด้วย ซึ่ง
หากลูกจ้างประจำาผู้นั้นมีสิทธิรับทั้งบำาเหน็จรายเดือน เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
เงินค่าทดแทน บำาเหน็จความชอบการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหน่วยงานอืน่ทีท่างราชการสัง่

ให้ไปปฏิบัติงาน ให้เลือกรับได้เพียงทางเดียว

การนำับเวลาท� งานำ 

1. ให้เริม่นับต้ังแต่วนัเร่ิมปฏิบตังิานโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวนัทีม่อีายคุรบ  

18 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนวันที่ออกจากงานหรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่ หรือถึงวัน

ที่ถึงแก่ความตาย

2. ถูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำาหนดในระหว่าง

ที่มีการรบ การสงคราม ปราบปรามจลาจล หรือระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎ

อัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นับเป็นทวีคูณ

3. ถ้าไม่ได้รบัค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถกูสัง่ให้พกั ให้ตดัเวลาทำางาน

สำาหรับคำานวณบำาเหน็จปกติตามส่วนแห่งวันที่ได้รับค่าจ้าง

4. การนบัเวลาทำางานสำาหรบัคำานวณบำาเหนจ็ปกต ิและบำาเหนจ็รายเดอืน  

ให้นับเป็นรายเดือน

5. หากเวลาทำางานมหีลายระยะให้นบัเวลาทำางานรวมกันโดยคดิ 30 วนั เป็น  

1 เดือน เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าไม่ถึง 15 วันให้ปัดทิ้ง
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วิธีการคำ� นำวณบ� เหนำ็จลูกจ้าง

บำาเหน็จปกติ   =  (ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จำานวนเดือนที่ทำางาน)  

หาร 12

บำาเหน็จรายเดือน = (ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จำานวนเดือนที่ทำางาน) 

หาร 12 แล้วหารด้วย 50

บ� เหนำ็จพิเศษรายเดือนำ

1. กรณปีฏบัิติหน้าท่ีในเวลาปกติให้ส่วนราชการเจ้าสงักดัเป็นผูก้ำาหนด

ตามจำานวนที่เห็นสมควร โดยคำานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ ประกอบ

กับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจำา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ 

ค่าจ้างเดอืนสดุท้าย และไม่เกนิ 24 เท่าของค่าจ้างเดอืนสดุท้าย แล้วหารด้วย 50

2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำาหนด ในระหว่าง

ที่มีการรบ การสงคราม ปราบปรามจลาจล ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำาหนดตามจำานวน

ที่เห็นสมควร โดยคำานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความ

พิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจำา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 36 เท่าของ 

ค่าจ้างเดือนสุดท้าย และไม่เกิน 42 เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแล้วหารด้วย 50

ทัง้นีบ้ำาเหน็จปกต ิบำาเหน็จรายเดอืน บำาเหนจ็พิเศษ และบำาเหนจ็พิเศษ

รายเดือนของลูกจ้างประจำา ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง

การขอรับบ� เหนำ็จลูกจ้างประจ� 

ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.5/ว 

101 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ซึ่งกำาหนดวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ให้ลกูจ้างประจำาผูม้สิีทธริบับำาเหนจ็ กรอกรายการในแบบขอรบับำาเหนจ็ปกติ 

บำาเหนจ็รายเดอืน บำาเหนจ็พิเศษ และหรอืบำาเหนจ็พิเศษรายเดอืน (แบบ 5313) พร้อมแบบ

สำาเนาบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าทีม่ช่ืีอธนาคาร ชือ่บญัช ีและเลขทีบั่ญชเีงนิฝากธนาคารของ 

ผู้มีสิทธิ โดยผู้มีสิทธิได้รับรองสำาเนาถูกต้อง ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดกรณี

ที่เป็นลูกจ้างประจำาในส่วนกลาง หรือจังหวัดกรณีที่เป็นลูกจ้างประจำาที่มีหน่วย

งานอยู่ในส่วนภูมิภาค
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2. เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบตรวจสอบความถกูต้อง และรวบรวมหลกัฐาน

เสนอหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ลงนาม

ในแบบคำาขอแล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลาง หรือคลังเขตแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา 

สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ

3. ลูกจ้างประจำาได้รับเงินบำาเหน็จปกติ บำาเหน็จรายเดือน บำาเหน็จ

พเิศษ หรือบำาเหนจ็พเิศษรายเดือนไปแล้ว จะขอเปลีย่นแปลงความประสงค์ในภาย

หลังอีกไม่ได้ แต่ถ้ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ

และยังไม่ได้รับเงิน สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาขอ

เปลีย่นแปลงความประสงค์ เพือ่ขอรบัเงนิบำาเหนจ็รายเดือนหรอืเงนิพิเศษบำาเหน็จ

รายเดือน (แบบ สจป.1) หรือแบบแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ เพื่อ

ขอรับเงินบำาเหน็จปกติ หรือเงินบำาเหน็จพิเศษ (แบบ สจป.2) แล้วแต่กรณี

4. กรณหีมดสิทธริบับำาเหนจ็รายเดอืนหรอืบำาเหนจ็พเิศษรายเดอืน ให้

ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด แจ้งของดเบิกเงินบำาเหน็จดังกล่าว โดยใช้แบบ

แจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำานาญ (แบบ สรจ.12)

5. การจ่ายบำาเหน็จรายเดือนและบำาเหน็จพิเศษรายเดือน ให้จ่ายวัน

เดียวกับการจ่ายบำานาญข้าราชการประจำาเดือน

6. กรณลูีกจ้างประจำาซึง่ออกจากงาน โดยมกีรณหีรือต้องหาว่ากระทำา

ความผดิวนิยัหรืออาญาก่อนออกจากราชการ และหรอืคดอีาญาดงักล่าวยังไม่ถงึที่

สดุ จะย่ืนเรือ่งขอรบัเงนิบำาเหน็จได้ต่อเมือ่ได้จดัหาบุคคลหรอืทรพัย์สนิประกันการ

รับเงินดังกล่าวไว้กับส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน

มาก ที่ กค 0526.5/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2542
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เงินบำ เหน็จดำ รงชีพ เงินบำ เหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน 

สำ หรับข้าราชการ

เงินำบ� เหนำ็จด� รงชีพ 

บำาเหน็จดำารงชพี คอืเงนิทีจ่่ายให้แก่ผูร้บับำานาญเพือ่ช่วยเหลอืการดำารงชพี  

โดยจ่ายให้ แต่ต้องไม่เกิน 15 เท่าของบำานาญรายเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

1. ผูม้สีทิธขิอรบับำาเหนจ็ดำารงชพี คอื ผู้รบับำานาญ หรือผูรั้บบำานาญพเิศษ 

เพราะเหตุทุพพลภาพ 

2. ให้ได้รับไม่เกิน 15 เท่า ของบำานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 

200,000 บาท ครั้งที่ 1

3. ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ ให้มารบัเงนิส่วนทีเ่หลือของ 15 เท่าได้ เมือ่อายคุรบ  

65 ปีบริบูรณ์ แต่เมื่อรวมกับเงินที่รับครั้งแรกแล้วต้องไม่เกิน 400,000 บาท 

การคำ� นำวณบ� เหนำ็จด� รงชีพ 

การขอรับบำาเหน็จดำารงชีพครั้งที่ 1 (ไม่เกิน 200,000 บาท) 

= เงินบำานาญ X 15 

การขอรับบำาเหน็จดำารงชีพ เม่ืออายุครบ 65 ปี เงินใน 

ส่วนที่เหลือจากก้อนแรกแต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

เอกสารแนำบ 

1. ยื่นหนังสือรับรอง และขอเบิกบำาเหน็จดำารงชีพ (แบบ สรจ.3) 

2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 

3. สำาเนาทะเบียนบ้าน 

4. สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าที่แสดงชื่อ-สกุล 

และเลขที่บัญชี 
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เงินำบ� เหนำ็จตกทอด 

บำาเหนจ็ตกทอด เป็นเงนิทีท่างราชการจ่ายเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

ให้แก่ ทายาทหรือบุคคลซึ่งข้าราชการหรือผู้รับบำานาญที่ถึงแก่ความตายได้แสดง

เจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เป็นเงิน 30 เท่า ของเงินเดือนเดือน

สุดท้ายหรือบำานาญรายเดือน 

ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำาเหน็จตกทอด คือ 

1. บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 

3 ส่วน 

2. สามี หรือ ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 

3. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน 

การคำ� นำวณบ� เหนำ็จตกทอด 

เสียชีวิตระหว่างรับราชการ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลา
ราชการ (รวมเวลาราชการทวีคูณ) 

เสียชีวิตระหว่างรับบำานาญ = 30 เท่าของเงินบำานาญ  
(หักบำาเหน็จดำารงชีพ และบำาเหน็จดำารงชีพ 65 ปี กรณีผู้รับบำานาญ
ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว) 

ทั้งนี้ เงินบำาเหน็จตกทอด ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้คิดเงิน
และแบ่งให้เรียบร้อย ว่าทายาทแต่ละคนจะได้เท่าไร 

สรุปสาระส� คำัญ 

กรณีข้าราชการตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือกรณีผู้รับบำานาญ

ปกต ิหรอืผูม้สีทิธจิะได้รบับำานาญปกต ิหรอืผูร้บับำานาญพเิศษเหตทุพุพลภาพตาย 

ทายาทผูม้สีทิธต้ิองยืน่ขอรบัเงนิบำาเหนจ็ตกทอด ต่อส่วนราชการสงักดัสดุท้ายของ

ผู้ตาย เมื่อส่วนราชการสังกัดสุดท้ายรวบรวมหลักฐาน และเอกสารครบแล้ว ให้

ส่งเรื่องเบิกจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณาสั่งจ่ายต่อไป 
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การขอรับบ� เหนำ็จตกทอด 

ข้าราชการบำานาญถงึแก่กรรม และทายาทประสงค์จะขอรบับำาเหนจ็ตกทอด  

เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส่วนกลาง (งานทะเบยีนประวตัแิละบำาเหนจ็ความชอบ กลุม่

บริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ส่วนภูมิภาค (สำานักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต) ต้องจัดทำาเอกสาร และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ตาย และทายาททั้งหมด เพื่อส่งกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกอบด้วย เอกสารดัง

ต่อไปนี้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในำการเบิกเงินำบ� เหนำ็จตกทอด

พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแก้ไข 

เพิ่มเติม มาตรา 51 บัญญัติว่าเมื่อกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการ 

เจ้าสงักดัซึง่มฐีานะไม่ตำา่กว่ากรม หรอืจงัหวดัแล้วแต่กรณไีด้รบัเรือ่งขอรบับำาเหนจ็

หรอืบำานาญแล้ว ให้รบีตรวจสอบและนำาส่งให้ถงึกระทรวงการคลงั ภายใน 30 วนั 

นับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลัง รีบพิจารณาสั่งจ่ายภายใน 21 วัน นับ

แต่วันรับ ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอ หรือ ส่วนราชการ

เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี 

เงินำช่วยพิเศษ 3 เดือนำ (คำ่าท� ศพ) 

คอื เงนิช่วยเหลอืค่าจดัการศพทีท่างราชการจ่ายให้กบัทายาทของผู้ตาย 

กรณีข้าราชการประจำาถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ หรือผู้รับบำานาญ

ถึงแก่ความตายในระหว่างรับเงินบำานาญ เป็นเงิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือเงิน

บำานาญเต็มเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษสำาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ถ้ามี และเงินช่วย 

ค่าครองชีพผูร้บัเบ้ียหวดับำานาญ (ช.ค.บ.) ทายาทต้องย่ืนขอรบัเงนิภายใน 12 เดอืน 

ผู้มีสิทธิรับเงินำ 

1. ผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผู้เสียชีวิต 

2. ทายาทโดยธรรม และ/หรือบุคคลที่ทางวัดมีหนังสือรับรองว่า 

ได้จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิต 
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หลักฐานำประกอบคำ� ขอ 

1. คำาร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน 

2. สำาเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต

3. สำาเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 

4. สำาเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต 

5. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 

6. สำาเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิรับเงิน 

หมายเหตุ 

1. เอกสารท่ีถ่ายเอกสาร ต้องชดัเจนและรบัรองสำาเนาถกูต้องทกุฉบบั 

2. แนบหลักฐานประกอบอย่างละ 2 ฉบับ 

3. กรณีผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนา

ระบุไว้ได้ตายไปก่อน ก็ให้จ่ายบุคคลตามลำาดับดังนี้ 

 3.1 คู่สมรส 

 3.2 บุตร 

 3.3 บิดามารดา (ให้จ่ายแก่บุคคลในลำาดับแรกก่อนที่มีชีวิตอยู่ 

บุคคลในลำาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ) 

4. ระยะเวลาการขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทำาภายในเวลาหนึ่งปีนับ

แต่วันที่ข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้รับบำานาญถึงแก่ความตาย 

เงินำช่วยคำ่าคำรองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ� นำาญ (ช.คำ.บ.) 

คือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำานาญ ซึ่งกำาหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้

รับบำานาญปกติ บำานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำานาญพิเศษ หรือบำานาญ

ตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่า

ด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการอยู่แล้ว และเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ และค่า

ครองชพีในปัจจบัุนเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับมีการปรับปรุงอตัราเงินเดือนข้าราชการ 

ประเภทต่างๆ จึงสมควรเพิม่เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บัเบ้ียหวดับำานาญให้แก่ผูร้บัเบีย้

หวัดบำานาญเพื่อให้สอดคล้องกันตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ ด้วย
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้าราชการ

บัญชี  41

การขอพระราชทานำเคำรื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบ 
จ� แนำกประเภทต� แหนำ่ง

ลำ�ดบั ระดับตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�                         

ก�รขอพระร�ชท�น
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

ประเภททั่วไป

1 ระดับปฏิบัติงาน บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้รับเงินเดือนตำ่ากว่า 
ขั้นตำ่าของระดับชำานาญงาน  
และดำารงตำาแหน่งมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์  
ขอ บ.ช. 
3. ได้รับเงินเดือนไม่ตำ่ากว่าขั้น
ตำ่าของระดับชำานาญงาน ขอ 
จ.ม. 
4. ได้รับเงินเดือนไม่ตำ่ากว่าขั้น
ตำ่าของระดับชำานาญงานและ
ดำารงตำาแหน่งมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์         
ขอ จ.ช. 

1. ต้องมี
ระยะเวลารับ
ราชการติดต่อ
กันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า           
5 ปีบริบูรณ์  
นับตั้งแต่วัน
เริ่มเข้ารับ
ราชการจนถึง
วันก่อนวัน 
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนม์
พรรษาของ
ปีที่จะขอ
พระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า  
60 วัน 
2. ลำาดับ 
4,8-10 และ 
12-15  
การขอกรณี
ปีที่เกษียณอายุ

2 ระดับชำานาญงาน ต.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ดำารงตำาแหน่งมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ดำารงตำาแหน่งมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
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ลำ�ดับ ระดับตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�                         

ก�รขอพระร�ชท�น
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

4 ระดับทักษะพิเศษ - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ป.ช. 
3. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ม.ว.ม.4. ในปีที่เกษียณอายุ
ราชการขอพระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก 1 ชั้นตรา  
แต่ไม่เกิน ป.ช

กรณีปีที ่
เกษียณอายุ
ราชการให้ขอ 
ปีติดกันได้

ประเภทวิช�ก�ร

5 ระดับปฏิบัติการ ต.ม. -

6 ระดับชำานาญการ ต.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 

2. ได้รับเงินเดือน 

ไม่ตำ่ากว่าขั้นตำ่าของ 

ระดับชำานาญการพิเศษ ขอ 

ท.ม.(เงินเดือน 22,140 ขึ้น

ไป) 

3. ได้รับเงินเดือน 

ไม่ตำ่ากว่าขั้นตำ่าของระดับ

ชำานาญการพิเศษมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี  

ขอ ท.ช.(เงินเดือน 22,140 

บาท มาแล้ว 5 ปี)

7 ระดับ 

ชำานาญการพิเศษ

ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและ

ได้ ท.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม. 
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ลำ�ดบั ระดับตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์
ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�                         

ก�รขอพระร�ชท�น
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

8 ระดับเชี่ยวชาญ - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ช. 
3. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ว.ม. 
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. 
เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่
เกษียณอายุ
ราชการให ้
ขอปีติดกันได้

9 ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเงินประจำา
ตำาแหน่ง 13,000 
บาท

- ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลำาดับ 
ได้ทุกปีจนถึง ป.ม. 
2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ช. 
3. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ว.ม.  
4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ป.ช. 
5. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. 
เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่
เกษียณอายุ
ราชการให ้
ขอปีติดกันได้

10 ระดบัทรงคณุวฒุทิีไ่ด้
รบัเงนิประจำาตำาแหนง่ 
5,600 บาท

- ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ป.ช. 
2. ได้ ป.ช. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  
ขอ ม.ว.ม. 
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
ขอ ม.ป.ช. 
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 
1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่
เกษียณอายุ
ราชการให ้
ขอปีติดกันได้
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ลำ�ดับ ระดับตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์
ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�ก�ร

ขอพระร�ชท�น
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

ประเภทอำ�นวยก�ร

11 ระดับต้น ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 

2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  

และได้ ท.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม.             

12 ระดับสูง - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม. 

2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ช.3. ได้ ป.ช. มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการขอพระราชทาน 

สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต ่

ไม่เกิน ป.ช.เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ให้ขอปีติดกันได้

ประเภทบริห�ร

13 ระดับต้น - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ม. 

2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ช. 

3. ได้ ป.ช.มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปีเกษียณอายุราชการ

ขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 

1 ชั้นตรา  แต่ไม่เกิน ป.ช. 

เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ให้ขอปีติดกันได้
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ลำ�ดบั ระดับตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�ก�ร

ขอพระร�ชท�น
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

14 ระดับสูงทีได้

รับเงินประจำา

ตำาแหน่ง 

14,500 บาท

- ม.ป.ช. 1. เลื่อนชั้นตราตามลำาดับ 

ได้ทุกปีจนถึง ป.ม. 

2. ได้ ป.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ช. 

3. ได้ ป.ช. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  

ขอ ม.ว.ม. 

4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ป.ช. 

5. ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการขอพระราชทาน 

สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา  

แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณี

ลาออก

กรณีปีที ่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ให้ขอปีติดกันได้

15 ระดับสูงที่ได้

รับเงินประจำา

ตำาแหน่ง 

21,000 บาท

- ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ป.ช.2. ได้ ป.ช. มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ว.ม. 

3.  ได้ ม.ว.ม. มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 

ขอ ม.ป.ช. 

4.  ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการขอพระราชทาน 

สูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา  

เว้นกรณีลาออก

กรณีปีที ่

เกษียณอายุ

ราชการ 

ให้ขอปีติดกันได้
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ลูกจ้างประจ�  

บัญชี 15 
การขอพระราชทานำเคำรื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจ�  มีดังนำี้

ลำ�ดบั ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ เงื่อนไข 
และระยะเวล� 

ก�รเลื่อนชั้นตร�
หม�ยเหตุเริ่มต้น

ขอ

เลื่อนได้ถึง

1 ลูกจ้างประจำา 

ซึ่งได้รับค่าจ้าง

ตั้ ง แต ่ อั ตรา 

เงินเดือนขั้นตำ่า

ของข้าราชการ

ระดับ 6 ขึ้นไป

บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอ

พระราชทาน บ.ม.

2. ได้ บ.ม. มา

แล้วไม่น้อยกว่า 5 

ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.

3. ได้ บ.ช. มา

แล้วไม่น้อยกว่า 5 

ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อ

กันมาเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ 

นบัต้ังแต่วนัเริม่จ้างจนถึง

วันก่อนพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาของปีที่

จะขอพระราชทานไมน่อ้ย

กว่า 60 วัน

2. ตอ้งเปน็ลกูจา้งประจำา

ของสว่นราชการตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วย

ลูกจ้างประจำาของส่วน

ราชการและหมายความรวม

ถงึลกูจา้งประจำาของสว่น

ราชการสว่นทอ้งถิน่ เมอืง

พทัยา และกรงุเทพมหานคร 

แต่ไม่หมายถึงลูกจ้างเงิน

ทุนหมุนเวียน

3. ตอ้งเปน็ลกูจา้งประจำา

ทีม่ช่ืีอและลกัษณะงานเปน็

ลกูจ้างโดยตรงหมวดฝีมอื

หรือลูกจ้างประจำาที่มีชื่อ

และลักษณะงานเหมือน

ข้าราชการ

2 ลูกจ้างประจำา 

ซึ่งได้รับค่าจ้าง 

ตั้งแต่อัตราเงิน

เดือนขั้นตำ่าของ 

ข้าราชการระดบั 

6 ขึ้นไป

บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอ

พระราชทาน บ.ช.

2. ได้ บ.ช. มา

แล้วไม่น้อยกว่า 5 

ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

3. ได้ จ.ม. มา

แล้วไม่น้อยกว่า 5 

ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
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7.3 พนำักงานำราชการ

บัญชี 32 
การขอพระราชทานำเคำรื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ พนำักงานำราชการ มีดังนำี้

ลำ�ดบั ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ช
อิสริย�ภรณ์

เงื่อนไข 
และระยะเวล� 

ก�รเลื่อนชั้นตร�
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

1 พนักงานราชการ 
- กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า    
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

1. ลำาดับ 1-4  
ต้องปฏิบัติงานติดต่อ
กันมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  
5 ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธ ี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน

2. ลำาดับ 5-7  
ต้องปฏิบัติงาน ติดต่อ
กันมาเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 
3 ปีบริบูรณ์  
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ของ
ปีที่จะขอพระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. ต้องเป็นพนักงาน
ราชการ ตามสัญญา
จ้างของส่วนราชการ 
ตามระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547

4. ต้องเป็นพนักงาน
ราชการที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเป็น
พนักงานราชการที ่
เทียบเท่ากับลูกจ้าง
ประจำาหมวดฝีมือ
ขึ้นไป ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยลูกจ้างประจำา
ของส่วนราชการ

2 พนักงานราชการ 

- กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป

  บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.

3. พนักงานราชการ 

- กลุ่มงานวิชาชีพ

เฉพาะ

จ.ม ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
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ลำ�ดบั ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ช
อิสริย�ภรณ์

เงื่อนไข 
และระยะเวล� 

ก�รเลื่อนชั้นตร�
หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

4. พนักงานราชการ 
- กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า      
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.

1. ลำาดับ 1-4  
ต้องปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  
5 ปีบริบูรณ ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธ ี
เฉลิม
พระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อย
กว่า 60 วัน

2. ลำาดับ 5-7  
ต้องปฏิบัติงาน 
ติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 
3 ปีบริบูรณ์  
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา 
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน 
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. ต้องเป็น
พนักงานราชการ 
ตามสัญญาจ้างของ
ส่วนราชการ ตาม
ระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547

4. ต้องเป็น
พนักงานราชการ
ที่มีชื่อและลักษณะ
งานเป็นพนักงาน
ราชการที ่
เทียบเท่ากับลูกจ้าง
ประจำาหมวดฝีมือ
ขึ้นไป ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำาของส่วน
ราชการ

5. พนักงานราชการ 

- กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทั่วไป

ต.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

6 พนักงานราชการ 

- กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับประเทศ

ต.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า   
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

7 พนักงานราชการ 

- กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับสากล

ท.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า     
   5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
   3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
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1. การลาป่วย
สิทธิก�รล� 60 วันทำ�ก�ร หัวหน้าส่วน

ราชการเห็นสมควรอนุญาตให้ลาต่อไปอีกก็ได้แต่ต้อง
ไม่เกิน 60 วันทำาการ (รวมไม่เกิน 120 วันทำาการ) 
โดยได้รับเงินเดือน

2. การลาคลอดบตุร สทิธกิ�รล� 90 วนั

การลาข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ /พนักงานราชการ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ� 

การลาประเภทต่างๆ   (ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตร�ี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ�พ.ศ.2555)�การลาแบ่งออกเป็น�11�ประเภท�คือ

3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
สิทธิก�รล� 15 วันทำ�ก�ร
- ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร
- ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำาการ
- เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- การลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 

ไมใ่หไ้ดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลา เว้นแตผู่บ้งัคบับัญชาต้ังแตต่ำาแหนง่
อธบิด ีหรอืตำาแหนง่เทยีบเทา่ขึน้ไปเหน็สมควรจะใหจ้า่ยเงนิเดอืน
ระหว่างลานั้นก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วันทำาการ
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4.  การลากิจส่วนตัว
- ปีแรกที่เริ่มรับราชการลากิจส่วนตัวไดไ้ม่เกิน 15 วันทำ�ก�ร
- ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 150 วันทำ�ก�ร โดยไม่ได้รับเงินเดือน

5. การลาพักผ่อน  สิทธิก�รล� 10 วันทำ�ก�ร
- การสะสมวันลาพักผ่อน ถ้ามิได้ใช้สิทธิประจำาปี

หรือลาไม่ครบให้สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำาการ หากรับ
ราชการเกิน 10 ปี ให้สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำาการ

- หากบรรจุรับราชการไม่ครบ 6 เดือนไม่มีสิทธิลา

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
    สิทธิก�รล� 120 วัน
- รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- ยงัมไิด้อุปสมบทหรอืเดนิทางไปประกอบพธีิฮจัย์มาก่อน
- ข้าราชการสตรีลาไปถือศีล/ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาไม่ตำ่า

กว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนและต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อน

7. การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืการลาเขา้รบัการเตรยีมพล
- ต้องเป็นผู้ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
- เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว ให้มารายงาน

ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน 
ยกเว้นเมื่อมีเหตุจำาเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายเวลาให้ได้ 
แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน

- หากเป็นกรณีตรวจเลือกแล้วถูกเกณฑ์ให้เข้ากองประจำาการ 
ซ่ึงมีกำาหนดอย่างช้า 2 ปีการไปเข้ารับราชการทหารในกรณีนี้
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติให้ต้องสั่ง “ให้
ออก” จากราชการ
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8. การลาไปศึกษา ฝกึอบรม ดูงานหรือปฏิบตักิารวจิยั
สิทธิก�รล� 4 ปี

     - หากเกิน 4 ปีก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้

แต่ทั้งนี้รวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี

9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
- ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเวน้แต่อตัราเงิน

เดือนท่ีได้รับจากองค์การระหว่างประเทศตำ่ากว่าอัตราเงิน

เดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะน้ันให้ได้รับเงิน

เดือนจากทางราชการสมทบซ่ึงเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน

อัตราเงินเดือนของทางราชการผู้นั้นได้รับอยู่

10. การลาติดตามคู่สมรส สิทธิก�รล� 2 ปี
- ไม่ได้รับเงินเดือน
- กรณีจำาเป็นให้ลาต่อได้อีก 2 ปี
แต่รวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 4 ปี
ถ้าเกินให้ลาออกจากราชการ

11. การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี สทิธกิ�รล� 12 เดอืน
- ข้าราชการทีไ่ดร้บัอนัตรายหรือเจบ็ปว่ยเพราะเหตปุฏบิตัิ

ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
หากประสงค์จะลาไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ทีจ่ำาเปน็ต่อการประกอบอาชพี สามารถลาได้ตามระยะ

เวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน
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การก� หนำดจ� นำวนำคำรั้งของการลา หรือการมาท� งานำสาย

ของกรมสนำับสนำุนำบริการสุขภาพ

“ในำคำรึ่งปีที่ผ่านำมา ต้องไม่ลาป่วย ลากิจเกินำกว่า 10 คำรั้ง หรือต้องไม่มาท� งานำสาย
เกินำ 18 คำรั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนำเงินำเดือนำ ในำแต่ละคำรั้ง”

อน่ึง การกำาหนดจำานวนครั้งของการลา หรือ การมาทำางานสาย  
ข้างต้น ให้ถือปฏิบัติสำาหรับลูกจ้างประจำา ที่จะได้รับการพิจารณาเลืี่อนค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนพิเศษในแต่ละครั้ง ด้วย
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สิทธิประโยชนำ์ของพนำักงานำราชการ
พนกังานราชการ ถอืว่าเป็นบคุลากรภาครฐัทีม่คีวามสำาคญั ในการขับ

เคลื่อน ภารกิจของทางราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดขวัญ กำาลัง
ใจ และรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สำาคัญและน่าสนใจ ดังนี้

 

 

 

 

 

ประเภทการลา สิทธิการลา ค่าตอบแทนระหว่างลา 

1. ป่วย เท่าท่ีป่วยจริง ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

2. คลอดบุตร 90 วัน 45 วัน 

3. กิจส่วนตัว ปีละ 10 วันท าการ ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

4. พักผ่อน ปีละ 10 วันท าการ ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

5. ตรวจเลือก/เตรียมพล เพ่ือรับราชการทหาร ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

6. อุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย ์ ไม่เกิน 120 วัน (ตอ้งเป็นพนักงาน
ราชการไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

ไม่เกิน 120 วัน 

 

1. การลา และ คำ่าตอบแทนำระหว่างการลา

2. สิทธิประโยชนำ์อื่นำๆ

1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) ค่าเบ้ียประชมุ กรณพีนกังานราชการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/

อนุกรรมการ /เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5) ค่าตอบแทนการให้ออกจากราชการกรณีไม่มีความผิด
6) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่อง

มาจากการทำางานให้ราชการ
หม�ยเหตุ พนักงานราชการในการปฏิบัติงานปีแรกต้องปฏิบัติงาน

ครบ 6 เดือน จึงมีสิทธิ ลาพักผ่อน
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สิทธิประโยชนำ์ทดแทนำจากกองทุนำประกันำสังคำม
1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เกี่ยวกับการทำางาน
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพที่มิใช่จากการทำางาน
4. ถึงแก่ความตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. การว่างงาน
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การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อการรักษาพยาบาล

ส�าหรับข้าราชการ

เมือ่ข้าราชการผูม้สีทิธมีิการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิข้อมูลของตนเองและ

บุคคลในครอบครัวจำาเป็นต้องแจ้งให้งานทะเบียนประวัติและบำาเหน็จความชอบ 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในด้านการรักษา

พยาบาล

เอกสารอ้างอิงประกอบการบันำทึกข้อมูลในำฐานำข้อมูลบุคำลากรภาคำรัฐ

ผู้มีสิทธิ 

ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาบัตรประจำาตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข)  สำาเนาทะเบียนบ้าน
(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี)

บุคำคำลในำคำรอบคำรัว   

1. บิดา ใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก)  สำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชน หรอื สำาเนาทะเบยีนบ้านของบดิา

(ข)  สำาเนาใบสำาคัญการสมรสของบิดา หรือสำาเนาใบสำาคัญการหย่า 

(ในกรณทีีม่กีารหย่าร้างกับมารดาของผูม้สิีทธ)ิ  หรอืสำาเนาการจดทะเบยีนรบัรอง

บุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือสำาเนา

คำาสัง่ศาล หรอืสำาเนาคำาพิพากษาของศาลถงึทีสุ่ดว่าผูม้สีทิธเิป็นบุตรโดยชอบด้วย

กฎหมายของบิดา

(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบิดา (ถ้ามี)

(ง)  สำาเนาใบมรณบัตร

2. มารดา  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ สำาเนาทะเบียนบ้านของ

มารดา

(ข)  สำาเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
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(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ–สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง)  สำาเนาใบสำาคญัการสมรสของมารดา หรอืสำาเนาใบสำาคญัการหย่า 

(ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)

(จ)  สำาเนาใบมรณบัตร

3. คำู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ สำาเนาทะเบียนบ้านของ 

คู่สมรส
(ข)  สำาเนาใบสำาคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำาเนาใบสำาคัญ 

การหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ–สกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)

(ง)  สำาเนาใบมรณบัตร

4. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
 4.1  กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง

(ก)  สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน หรอื สำาเนาทะเบยีนบ้านของบตุร

(ข)  สำาเนาสูติบัตรของบุตร

(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ามี)

(ง)  สำาเนาคำาสั่งศาล หรือสำาเนาคำาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตร

ของผูม้สิีทธเิป็นบคุคลไร้ความสามารถหรอืเสมอืนไร้ความสามารถ (ในกรณทีีบ่ตุร

ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ)

(จ)  สำาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

 4.2  กรณีผู้มีสิทธิเป็นช�ย

(ก)  สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน หรอื สำาเนาทะเบยีนบ้านของบตุร

(ข)  สำาเนาสูติบัตรของบุตร

(ค)  สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ามี)

(ง)  สำาเนาใบสำาคญัการสมรสของผูม้สีทิธ ิหรอืสำาเนาการจดทะเบยีน

รับรองบุตรว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้มีสิทธิ หรือสำาเนาคำาสั่งศาล

หรือสำาเนาคำาพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ หรือ

สำาเนาใบมรณบัตร

(จ)  สำาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
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การต่ออายุราชการ

 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนำสามัญซึ่งมีอายุคำรบ

หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552

บัญชีตำาแหน่งที่ ก.พ.กำาหนดให้เป็นตำาแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป

 1. ตำาแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเชีย่วชาญหรอืระดบัทรงคณุวฒุิ 

จำานวน 4 สายงาน ได้แก่ ตำาแหน่งในสายงาน

  - นักกฎหมายกฤษฎีกา

  - แพทย์

  - ทันตแพทย์

  - นายสัตวแพทย์

 2. ตำาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ จำานวน 4 สายงาน 

ได้แก่ ตำาแหน่งในสายงาน

  - ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม

  - คีตศิลป์

  - ดุริยางคศิลป์

  - นาฎศิลป์
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สวัสดิการอื่นๆ

สวัสดิการของผู้รับบ�นำาญ 

ผู้รับเงินำบ�นำาญ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของ

ตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามสิทธิที่

กำาหนดตามกฎหมาย ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข. ยัง

คงมีสิทธิ ในการขอรับเงินสวัสดิการจากทางราชการทุกประการ 

ผู้รับบ�นำาญ มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของตนเอง

และบุคคลในครอบครัวได้แก่ 

 1. คู่สมรสของผู้รับบำานาญ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 2. บิดา – มารดา ของผู้รับบำานาญ 

 3. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ บรรลุ

นิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ใน

ความอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับบำานาญ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตร ที่ยก

ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว 

การเบิกคำ่าช่วยเหลือบุตรเกี่ยวกับการศึกษา 

ผู้รับบำานาญมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรเกี่ยวกับการศึกษา สำาหรับ

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม  

ของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดา – มารดา ยกให้เป็นบุตร

บุญธรรมของผู้อื่น 

การขอพระราชทานำเพลิงศพ

(เฉพาะผูร้บับำานาญหน่วยเบกิคอื กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ) ตดิต่อที ่: 

งานทะเบียนประวัติและบำาเหน็จความชอบ กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2193-7019 
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การได้รับพระราชทานำนำ�้าหลวงอาบศพ/พระราชทานำเพลิงศพ/พระราชทานำ

ดินำฝังศพ และพระราชทานำหีบเพลิง 

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานนำ้าหลวงอาบศพ 

ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานนำ้าหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝังศพ และ 

หีบเพลิง ต้องมีตำาแหน่งชั้นและยศ ดังต่อไปนี้ 

1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 

2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 

3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 

4.  ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน

ขึ้นไป 

5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำารวจ ยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป 

6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงานขึ้นไป 

7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่“เบญจมดิเรก 

คุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 

8. ผูม้เีกยีรตทิีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ “จลุจอมเกล้า” 

(จ.จ.) หรือ “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป 

9. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน 

10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิก

สภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรม 

11. รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรม 

12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 

ส�หรับ พระสมณศักดิ์ พระราชวงศ์ ข้าราชการ ถ้าท�ลายชีพตนำเอง  
ไม่พระราชทานำเพลิงและเคำรื่องประกอบเกียรติยศ 

ผู้มีสิทธิได้รับพระราชเพลิงศพ เป็นำกรณีพิเศษ 

1. ผู้อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 

2. พระสงฆ์ที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้ 

3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
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4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญ

ชัยสมรภูมิ 

5. ผู้ที่ทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬา

ระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีต

สมาชิกสภาจังหวัด หรือ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล 

6. ผู้ทำาประโยชน์ เช่น บริจาคเพื่อการกุศลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

300,000 บาท บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ 

7. บดิามารดาของข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ระดบัชำานาญการหรอืเทยีบเท่า

ขึ้นไป 

8. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

“ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.)ขึ้นไป 

9. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร”  

ขึ้นไป 

ขั้นำตอนำการขอรับพระราชทานำเพลิงศพ 

1. กรณีขอรับพระราชทานำเพลิงศพ 

เจ้าภาพ หรือ ทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องทำา

หนังสือแจ้งไปยัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม  

โดยระบุ 

 1.1 ชื่อ ตำาแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 

 1.2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ใด เมื่อใด 

 1.3 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 

 1.4 มคีวามประสงค์จะขอรบัพระราชทานเครือ่งเกยีรตยิศประกอบ 

ศพอย่างไรบ้าง 

 1.5 ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดใด จังหวัดใด และวันเวลาใด 

2. กรณีขอรับพระราชทานำเพลิงศพ เป็นำกรณีพิเศษ 

เจ้าภาพ หรือ ทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณี

พิเศษ ต้องทำาหนังสือถึงเลขาธิการสำานักพระราชวัง โดยระบุ 
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 2.1 ชื่อ - สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 

 2.2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ใด เมื่อใด 

 2.3 ระบุคุณงามความดีท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือ 

คณุสมบตัติามหลักเกณฑ์การพจิารณาการขอพระราชทานเพลงิศพเป็นกรณพีเิศษ 

 2.4 ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะประกอบการฌาปนกิจ 

หลักฐานำที่ใช้ในำการขอพระราชทานำเพลิงศพ หรือพระราชทานำเพลิงศพ

เป็นำกรณีพิเศษ 

เอกสารต่อไปนี้ให้แนบทั้งต้นฉบับและสำาเนาไปพร้อมกับหนังสือ หรือ 

ใบคำาร้องด้วย 

1. ใบคำาร้อง (สำาหรับขอพระราชทานเพลงิศพ) หรอืหนงัสอืแจ้งสำานกั

พระราชวัง (สำาหรับการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ) 

2. ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 

3. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 

4. บตัรประจำาตวัประชาชนหรอืบตัรข้าราชการของทายาทของผูถ้งึแก่

กรรม 

5. บัตรประจำาตัวข้าราชการของผู้ถึงแก่กรรม 

6. หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุโมทนาบัตร 

หรือใบประกาศเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิ 

7. หลักฐานการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งสุดท้ายของผู้ถึงแก่

กรรม หรือของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 

ข้อสังเกต 

ในการขอพระราชทานเพลงิศพน้ัน จะต้องไม่ตรงกับวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธี

ฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมที่ไม่มีการเผาศพในวันศุกร์) ผู้มีสิทธิได้รับ

พระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานเพลิงในต่างจังหวัด ยกเว้นปริมณฑลใกล้

กรุงเทพฯ ทางสำานักพระราชวังจะได้จัดหีบเพลิง ให้กระทรวง เจ้าสังกัด หรือ
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ทายาทผู้ถึงแก่กรรมรับส่งไปพระราชทานเพลิง แต่ถ้าเป็นการพระราชทานเพลิง

ศพในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลใกล้ กรุงเทพฯ สำาหรับระยะทางไม่เกิน 

50 กิโลเมตร สำานักพระราชวังจะจัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน

โดยรถยนต์หลวง ทั้งนี้ เจ้าภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

การกู้เงินำกับสถาบันำการเงินำโดยนำ�สิทธิ ในำบ�เหนำ็จตกทอดไปเป็นำหลักทรัพย์

ประกันำการกู้เงินำ 

ผู้มีสิทธิ 

ผู้มีสิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำาสิทธิในบำาเหน็จตกทอดไปเป็น

หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน คือ ผู้รับบำานาญปกติ และหรือผู้รับบำานาญพิเศษเหตุ

ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ .ศ. 2494 หรือ 

พระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

ทั้งนี้ ผู้รับบำานาญข้างต้นต้องมีทายาท และหรือบุคคลที่ได้แสดง 

เจตนาไว้ 

หนำังสือแสดงเจตนำาระบุตัวผู้รับบ�เหนำ็จตกทอด 

การทำาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ รับบำาเหน็จตกทอด ผู้รับบำานาญ

ที่ต้องการกู้เงินโดยใช้บำาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ต้องทำา

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำาเหน็จตกทอด 

การระบุตัวบุคคลในหนังสือแสดงเจตนา จะระบุกี่คนก็ได้ ระบุให้ใคร

ก็ได้ ที่ไม่ใช่ บิดามารดา คู่สมรส บุตร ให้แนบสำาเนาทะเบียนบ้านของบุคคล 

ที่ท่านระบุ ในหนังสือแสดงเจตนาไปกับแบบดังกล่าวด้วย 

การจ่ายบำาเหน็จตกทอด กรณีที่บิดามารดา คู่สมรส บุตร ยังมีชีวิต

อยู่ ณ วันที่ผู้รับบำานาญเสียชีวิต ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำาเหน็จตกทอด คือ ทายาท

ในกลุ่ม บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เท่านั้น บุคคลที่ผู้รับบำานาญระบุในหนังสือ

แสดงเจตนาจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน บำาเหน็จตกทอด ถ้าทายาทในกลุ่มดังกล่าว 

ข้างต้นยังมีชีวิตอยู่
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