สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙)
---------------------------------------เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุวัติ
ให้เป็น ไปตามระเบีย บสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการให้ การสงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และ
มิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง รวมทั้ง
เพื่อให้การกาหนดแนวทางการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม ก.พ. จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑ (๖) ของหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุ
ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
๑. วิธีการ
๑.๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้า ที่ผู้ปฏิบัติงาน มีห นังสือสอบถามทายาทที่อ ยู่ใ น
วัย ทางาน หรือทายาทที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
หรือในระดับอุดมศึกษาว่า มีความประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้ าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ โดยให้ทายาทที่ประสงค์
จะบรรจุเข้ารับราชการแจ้งความประสงค์โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๔ ภายในหกเดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือสอบถามจากส่วนราชการต้นสังกัด
สาหรับ กรณีที่ท ายาทอยู่ร ะหว่า งการศึก ษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา เมื่อสาเร็จ การศึกษาให้แ จ้งความประสงค์จะเข้ารับราชการ
อีกครั้งต่อส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาด้วย
๑.๒ หากทายาทมีความประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้ ทั้งนี้ ตาม
ข้อ ๒๕ (๒) ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการบรรจุทายาทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรตามแนวทาง
ที่ส่วนราชการดังกล่าวเห็นสมควร เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับตาแหน่ง

๒

๑.๒.๒ กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น
หรือ มิไ ด้ร ะบุส่ว นราชการ ให้ ส ่ว นราชการต้น สัง กัด ของเจ้า หน้า ที่ผู ้ป ฏิบัติง านส่ งเรื่องให้ส่ ว นราชการที่
ทายาทประสงค์จะขอบรรจุ เข้ารั บราชการเพื่อให้ ดาเนินการคัดเลือกทายาทและบรรจุเข้ารับราชการตาม
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ ก.พ. กาหนดในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หรือ จะส่ง เรื่อ งให้ส านัก งาน ก.พ.
ประสานงานให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีทายาทระบุส่วนราชการและมิได้ระบุส่วนราชการที่จะขอบรรจุเข้ารับ
ราชการก็ได้
๑.๒.๓ กรณีทที่ ายาทมีความประสงค์จะเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น (ที่มิใช่การบรรจุเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ) หรือหน่วยงานเอกชน ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ส่งเรื่องให้สานักงาน ก.พ. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทต่อไป
ในกรณีที่ส ่ว นราชการที่ท ายาทประสงค์จ ะขอบรรจุเข้า รับ ราชการหรือ หน่ว ยงานที่
ทายาทประสงค์จ ะปฏิบ ัติง าน มีเ หตุที่ไ ม่ส ามารถบรรจุท ายาทเข้า รับ ราชการหรือ รับ เข้า ปฏิบัติง านได้
ให้ส่ว นราชการที่ทายาทประสงค์จ ะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือหน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงาน
แจ้งกลับไปยังส่วนราชการต้น สังกัดเพื่อให้ส่ว นราชการต้นสังกัดสอบถามความประสงค์ของทายาทอีกครั้ง
และเมื่อทายาทแจ้งความประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือ ขอปฏิบัติงานในหน่วยงานใด
ก็ให้ส่ว นราชการต้นสังกัดประสานโดยตรงกับส่วนราชการที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือ
หน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงาน หรือจะส่งเรื่องให้สานักงาน ก.พ. ประสานส่วนราชการที่ทายาท
ประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการหรือหน่วยงานที่ทายาทประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไปก็ได้
๑.๓ กรณีที่ทายาทอยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับ อุดมศึกษา เมื่อทายาทสาเร็จการศึกษา ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าหน้า ที่
ผู้ป ฏิบัติงาน ดาเนินการตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ หรือ ๑.๒.๓ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากได้รับแจ้งจาก
ทายาทว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว
๑.๔ หน่ ว ยงานใดได้ดาเนินการบรรจุทายาทของเจ้า หน้า ที่ผู ้ป ฏิบัติ ง านแล้ ว ให้ รายงาน
สานักงาน ก.พ. ทราบเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กรณี การคัด เลื อ กบรรจุ ทายาทในส่ ว นราชการที่มิ ใช่ส่ ว นราชการต้น สั งกั ดของเจ้าหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือประเภทอานวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับชานาญการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป
ระดับอาวุโสขึ้นไป จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

๓

๒.๒ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดเกณฑ์การตัดสิน และวิธีดาเนินการคัดเลือก ซึ่งอาจ
พิจารณาดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจาเป็น โดย
เมื่อดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการแจ้งผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาต่อไป
๒.๓ เมื่อ ผู้มีอานาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ ได้พิจ ารณาเห็น สมควรที่จ ะบรรจุผู้ไ ด้รับ
การคัดเลือกเข้ารับราชการแล้ว ให้ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
๓. เงื่อนไขในการคัดเลือก
๓.๑ ทายาทจะต้องอยู่ในวัยทางานหรือทายาทที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา และเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ ความชอบส าหรั บ เจ้ า หน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบ ัติห น้า ที ่ร าชการได้ และถูก สั่ งให้ อ อกจากราชการหรื อออกจากงาน อั น เนื่อ งมาจากการสู้ ร บ ต่ อ สู้
ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง
๓.๒ ทายาทจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประสงค์จะเข้ารับ
การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
๓.๓ การบรรจุ ท ายาทของเจ้า หน้า ที ่ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านตามหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขนี้
ให้บรรจุได้ครอบครัวละ ๑ คน
ในกรณีที่มีทายาทในวัยทางานประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ จานวนมากกว่า ๑ คน
ให้พิจารณาตามลาดับทายาทดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) และหากมีบุตรหลายคน ผู้ที่
จะได้รับการพิจารณา ได้แก่ บุตรที่มีอายุสูงสุด และถัดลงมาตามลาดับ
๓.๓.๒ คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีบุตรหรือมี แต่บุตรขอสละสิทธิหรือ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้ารับราชการได้
๓.๓.๓ บุตรบุญธรรมซึ่งมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้ก่อนการเสียชีวิต หรือได้รับ
บาดเจ็บทุพพลภาพฯ
ทั้งนี้ การสละสิทธิของทายาทตาม ๓.๓.๑ – ๓.๓.๓ ต้องมีหลักฐานการสละสิทธิเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อผู้สละสิทธิด้วย

๔

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา
ทายาทที่ มี ความประสงค์ จะบรรจุ เป็ นข้ าราชการหรื อ ปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
ประสงค์จะให้สานักงาน ก.พ. ช่วยประสานงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ต้องจัดส่งเอกสารให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๔.๑ แบบฟอร์ มแสดงความจานงในการคัดเลื อกเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑
๔.๒ หนังสือรับรองประวัติการรับราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต้นสังกัด
๔.๓ หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และการออกหนังสือรับรอง) ๒
๔.๔ หนังสือรับรองจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายในพื้นที่ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตารวจ และ
ฝ่ายทหารว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๕ สาเนามรณบัตรของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน (กรณีเสียชีวิต)
๔.๖ รายงานของแพทย์ ที่ ท างราชการรั บ รอง ซึ่ ง ได้ ต รวจอาการป่ ว ยเจ็ บ ของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถรับ ราชการต่อไปได้ (กรณี
ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางราชการได้)
๔.๗ เอกสาร หลักฐานอื่นของทายาท โดยให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดง
ผลการเรียนตลอดหลักสูตร หรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
---------------------------------------๑

แก้ไขโดยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
แก้ไขโดยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้
โดยสานักงาน ก.พ. และให้ใช้หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานที่มีห น้า ที่เกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง)
๒

