


เอกสารแนบ 1 

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  

(แนบท้ายหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 24591  ลงวันที่ 29  ธนัวาคม  2560) 

  

 1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ พ.ศ. 2544 

  1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.2/ว95  ลงวันที่ 26 กันยายน 

2545 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบติัราชการประจําหรอืลักษณะประจําในสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ   

  1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน

ประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ พ.ศ. 2549  

  1.4 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  

  1.5 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่

พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 2. “สํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ” หมายถึง ที่ทําการของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ประกาศทุกปี) 

 3. “ผู้มีสิทธิ” คือ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและ

ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ หรือได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติราชการในลักษณะประจําตาม

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดในสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ  

 4. “ผู้รับรองการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ” คือ ผู้บังคับบัญชาระดับ

สํานัก/กอง/กลุ่ม ของผู้มีสิทธิ  

 5. “เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ” คือ เงินที่

จ่ายช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ เป็นจํานวนเงิน คนละ 2,000 บาทต่อเดือน (เบิกจากงบบคุลากร) 

 6. เอกสารประกอบการขอรับเงินฯ 

  6.1 บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน

พ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) จํานวน 2 ชุด (แบบ สปพ.1) 

  6.2 แบบคําขอรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

(แบบ สปพ.2) 

  6.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (แบบ สปพ.3) 

 

6.4 สําเนาคําส่ัง... 
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  6.4 สําเนาคําส่ังให้ผู้มีสิทธิไปดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะ

ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ที่มีผลในช่วงเวลาที่ขอรับเงินฯ) 

  6.5 หนังสือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะประจํา

สํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ซ่ึงระบุช่วงเวลาในการปฏิบัติงานไว้ด้วย 

  ทั้งนี้ในการเสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้เรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น 

 7. ขั้นตอน/วิธีการ (เอกสารแนบ 1/1) 

  7.1 กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ทุกป)ี 

  7.2 หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษในสังกัด 

   (2) จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ (ตามข้อ 6) 

   (3) เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมป่าไม้  

  7.3 กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

  7.4 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินฯ (อธิบดีกรมป่าไม้) 

  7.5 ส่วนการคลังเบิกจ่ายเงินฯ 

  ทัง้น้ี ให้หน่วยงานดําเนินการขอรับเงินสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ทุกต้นปงีบประมาณ   

 8. วิธีคํานวณเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

(สปพ.) (เอกสารแนบ 1/2) 

 9. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ 

  ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 7.2) และ

แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนดหัวหน้าหน่วยงาน

จะต้องรับผิดชอบในการเรียกเงินคืน  

________________________________ 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 

(งบบุคลากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ทุกป)ี 

2. หน่วยงาน 

    2.1 ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ

เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษในสังกัด  

ทุกต้นปีงบประมาณ    

    2.2 จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ    

    2.3 เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุมัต ิ

4.  เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 

5. การคลังเบิกจ่าย  (2,000 บาท/เดือน  เบิกจากงบบุคลากร) 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ  

            ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 2.1 – 2.3)  และแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนด หัวหน้าหน่วยงานจะต้อง

รับผดิชอบในการเรยีกเงนิคืน  

 

3. กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่)   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ผู้มีสิทธิรับเงิน สปพ. 

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา 

ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให้ ดํ าร ง

ตําแหน่งและปฏิบัติราชการ

ประจําสํานักงานในพืน้ที่พิเศษ 

หรือได้ รับคํ า ส่ั งให้ปฏิบั ติ

ราชการในลักษณะประจําตาม

ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก ร ะท ร ว ง  

การคลังกําหนดในสํานักงาน

ในพืน้ที่พิเศษ  
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วิธีคํานวณเงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถือปฏบัิติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัตงิานประจําสํานักงานในพืน้ที่

พิเศษ พ.ศ. 2549  

 

กรณีปฏบิัติงานเต็มเดือน 

- เบิกจ่ายเดือนละ 2,000 บาท 

ตัวอย่าง  ไดร้ับมอบหมายปฏิบัตริาชการในพื้นที่พิเศษ  1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  

วิธีคิด   

เดือน ต.ค. – ก.ย. (1 ต.ค. – 30 ก.ย. = 12 เดือน) = จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน  

 = 2,000 × 12  

รวมเงินฯที่ขอเบิก = 24,000 บาท 

 

กรณีปฏบิัติงานไม่เต็มเดือน 

- เบิกจ่ายตามส่วนของวันที่ปฏิบตัิงานในเดือนนัน้ 

ตัวอย่าง  ไดร้ับมอบหมายปฏิบัตริาชการในพื้นที่พิเศษ 22 ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  

วิธีคิด   

เดือน ธ.ค. (22-31 ธ.ค. =10 วัน) = (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนวันที่ปฏิบัติงาน) ÷ จํานวนวันของเดือนน้ัน

 = 2,000 × 10 ÷ 31 = 645.16 บาท 

เดือน ม.ค.– ก.ย. (1 ม.ค. – 30 ก.ย. = 9 เดือน) = จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน  

 = 2,000 × 9 = 18,000 บาท 

รวมเงินฯที่ขอเบิก (645.16 + 18,000) =  18,645.16 บาท 
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แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

(แนบท้ายหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 24591  ลงวันที่  29  ธันวาคม 2560) 

 

 1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 

  1.2 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0506/ว(ล)16958 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551 เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

  1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 
เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2. “จังหวัดชายแดนภาคใต้” คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ

จังหวัดสงขลา ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย 

 3. “ผู้ มีสิทธิ”  คือ  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ

อาสาสมัครทหารพาน ซ่ึงได้รับคําส่ังจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 4. “ผู้รับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” คือ ผู้บังคับบัญชาระดับ

สํานัก/กอง/กลุ่ม ของผู้มีสิทธิ  

 5. “เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน” คือ เงินที่จ่ายช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ (เบิกจาก 

งบดําเนินงาน) ตามกรณีดังนี้  

  5.1 กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน

พ้ืนที่พิเศษ (สปพ.) ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ 500 บาทต่อเดือน  

  5.2 กรณีที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ 

2,500 บาทต่อเดือน 

  กรณีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไม่เต็มเดือน ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันข้ึนไป ให้เบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเท่ากับการปฏิบัติงานเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพ้ืนที่น้อยกว่า 15 วัน ให้

คํานวณเงินเฉล่ียตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผู้นั้นไปปฏิบัติงาน 

6. เอกสาร... 
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 6. เอกสารประกอบการขอรับเงินฯ 

  6.1 บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2 ชุด (แบบ 1) 

  6.2 แบบคําขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ 2) 

  6.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ 3) 

  6.4 สําเนาคําส่ังให้ผู้มีสิทธิไปดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่มีผลในช่วงเวลาที่ขอรับเงินฯ) 

  6.5 หนังสือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซ่ึงระบุช่วงเวลาในการปฏิบัติงานไว้ด้วย 

  ทั้งนี้ในการเสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้เรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น 

 7. ขั้นตอน/วิธีการ (เอกสารแนบ 2/1) 

 7.1 มติคณะรฐัมนตรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน

พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในพ้ืนที่ จังหวัดยะลา 

จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดสงขลา ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา 

อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย   

  7.2 หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัด 

   (2) จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ (ตามข้อ 6) 

   (3) เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมป่าไม้ 

  7.3 กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

  7.4 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติฯ 

  7.5 ส่วนการคลังเบิกจ่ายเงินฯ 

  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดําเนินการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ทุกต้นปีงบประมาณ   

 8. วิธีคํานวณเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสารแนบ 2/2) 

________________________________ 

 

 

หมายเหตุ : สําหรับพนักงานราชการดําเนินการตามที่ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลางกําหนด 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิตงิานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

(งบดําเนินงาน) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สําหรับพนักงานราชการดําเนินการตามที่ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลางกําหนด 

1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในพื้นที่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลาใน 4 อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย  

(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ล)16958 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

2. หน่วยงาน  

    2.1 ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน

พเิศษรายเดือนสําหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัตงิานในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัด 

    2.2 จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ 

    2.3 เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมปา่ไมพ้จิารณาอนุมัต ิ

(โดยให้หนว่ยงานดําเนนิการขอรับเงินคา่ตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ ให้แกผู่้มีสิทธ ิทุกตน้ปงีบประมาณ) 

 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

3. กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่)   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

4.  เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 

5. การคลังเบิกจ่าย 

(เบกิจากงบดําเนนิงาน) 

ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา   

ของกรมป่าไม้ ที่มีสิทธิได้รับเงิน

คา่ตอบแทนพเิศษรายเดือนฯ 

 

การเบิกจ่าย 

1. กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

รายเดือน คนละ 500 บาทต่อเดือน  

2. กรณีที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ 2,500 บาทต่อเดือน 

 กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน ซึ่งมรีะยะเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้เบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนพิเศษรายเดือนเท่ากับ

การปฏิบัติงานเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า 15 วัน ให้คํานวณเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผูน้ั้นไปปฏิบัติงาน 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ  

            ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 2.1 – 2.3)  

และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนด 

หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรับผดิชอบในการเรยีกเงนิคืน  
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วิธีคํานวณเงนิค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มเดือน 

          - ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ คนละ 500 บาท/เดือน , บุคลากรอ่ืน ๆ ที่

ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ คนละ 2,500 บาท/เดือน 

กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน 

          - หากมีระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้เบิกจ่ายเหมือนกรณีปฏิบัติเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า  

15 วัน ให้คํานวณเฉลี่ยตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผูน้ั้นไปปฏิบัติงาน 
 

 ตัวอย่าง   

    - กรณีปฏิบัติงานตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป   

      1. มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60   

 วิธีคิด   เดือน ต.ค. 59 – ส.ค. 60  (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60  = 11 เดือน)  

                 เดือน ก.ย. 60  (1 - 17 ก.ย. 60  = 17 วัน ซึ่งเกิน 15 วัน จึงปัดให ้= 1 เดือน) 

                  ดังนัน้  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60  จึงเท่ากับ 12 เดือน  

 เงินที่ขอเบิกฯ  = จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน    

=  500 × 12   

= 6,000 บาท 

 2. มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60   

 วิธีคิด   เดือน ต.ค. 59 – ส.ค. 60  (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60  = 11 เดือน)  

                 เดือน ก.ย. 60  (1 - 17 ก.ย. 60  = 17 วัน ซึ่งเกิน 15 วัน จึงปัดให ้= 1 เดือน) 

                  ดังนัน้  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60  จึงเท่ากับ 12 เดือน  

 เงินที่ขอเบิกฯ  = จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน    

=  2,500 × 12   

= 30,000 บาท 
 

    - กรณีปฏิบัติงานน้อยกว่า 15 วนั    

 1. มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจา้งประจําไปปฏิบตัริาชการในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60   

 วิธีคิด  เดือน ธ.ค.( 22-31 ธ.ค. =10 วัน)  =  (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนวันที่ปฏิบัติงาน ÷ จํานวนวันของเดือนนัน้)  

       =  500 × 10 ÷ 31 = 161.29 บาท 

  เดือน ม.ค. – ก.ย. (1 ม.ค. – 30 ก.ย. = 9 เดือน) =  (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน)    

=  500 × 9 = 4,500 บาท 

 รวมเงินฯที่ขอเบิก (161.29 + 4,500)  =  4,661.29 บาท 
 

 2. มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่วนัที่ 22 ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60   

 วิธีคิด  เดือน ธ.ค.( 22-31 ธ.ค. =10 วัน)  =  (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนวันที่ปฏิบัติงาน ÷ จํานวนวันของเดือนนัน้)  

       =  2,500 × 10 ÷ 31 = 806.45 บาท 

  เดือน ม.ค. – ก.ย. (1 ม.ค. – 30 ก.ย. = 9 เดือน) =  (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน)    

=  2,500 × 9 = 22,500 บาท 

 รวมเงินฯที่ขอเบิก (806.45 + 22,500)  =  23,305.45 บาท 

 


