เอกสารแนบ 1
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
(แนบท้ายหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 24591 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ พ.ศ. 2544
1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0518.2/ว95 ลงวันที่ 26 กันยายน
2545 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิราชการประจําหรือลักษณะประจําในสํานักงานในพื้นที่พเิ ศษ
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549
1.4 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
1.5 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
2. “สํานักงานในพื้นที่พิเศษ” หมายถึง ที่ทําการของส่วนราชการที่ต้ังอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ประกาศทุกปี)
3. “ผู้ มี สิ ทธิ ” คื อ ข้ าราชการหรือลูกจ้ างประจําซึ่งได้ รับแต่ งตั้ งให้ ดํารงตํ าแหน่ งและ
ปฏิ บั ติราชการประจําสํ านั กงานในพื้ นที่ พิ เศษ หรือได้รับคําสั่งให้ ปฏิ บั ติราชการในลักษณะประจําตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดในสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
4. “ผู้รับรองการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ” คือ ผู้บังคับบัญชาระดับ
สํานัก/กอง/กลุ่ม ของผู้มีสิทธิ
5. “เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ” คือ เงินที่
จ่ายช่วยเหลือให้แก่ผ้มู ีสิทธิ เป็นจํานวนเงิน คนละ 2,000 บาทต่อเดือน (เบิกจากงบบุคลากร)
6. เอกสารประกอบการขอรับเงินฯ
6.1 บัญ ชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พื้นที่พิเศษ (สปพ.) จํานวน 2 ชุด (แบบ สปพ.1)
6.2 แบบคําขอรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(แบบ สปพ.2)
6.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (แบบ สปพ.3)
6.4 สําเนาคําสั่ง...

-26.4 สําเนาคําสั่งให้ผู้มีสิทธิไปดํารงตําแหน่งและปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะ
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ที่มีผลในช่วงเวลาที่ขอรับเงินฯ)
6.5 หนังสือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้ปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะประจํา
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ ซึ่งระบุช่วงเวลาในการปฏิบัติงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ในการเสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้เรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น
7. ขั้นตอน/วิธีการ (เอกสารแนบ 1/1)
7.1 กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ทุกปี)
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
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานดําเนินการขอรับเงินสวัสดิการฯ ให้แก่ผ้มู ีสิทธิ ทุกต้นปีงบประมาณ
8. วิธีคํานวณเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(สปพ.) (เอกสารแนบ 1/2)
9. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 7.2) และ
แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนดหัวหน้าหน่วยงาน
จะต้องรับผิดชอบในการเรียกเงินคืน
________________________________

เอกสารแนบ 1/1
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
(งบบุคลากร)
1. กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (ทุกปี)

2. หน่วยงาน
2.1 ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ
เงิน สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านประจํ า สํ า นั ก งานในพื้ น ที่ พิ เศษในสั ง กั ด
ทุกต้นปีงบประมาณ
2.2 จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ
2.3 เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ

3. กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

ผู้มีสิทธิรับเงิน สปพ.
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
ซึ่ งได้ รั บ แ ต่ งตั้ งให้ ดํ ารง
ตํ าแหน่ งและปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
หรื อ ได้ รั บ คํ าสั่ ง ให้ ปฏิ บั ติ
ราชการในลักษณะประจําตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
การคลังกําหนดในสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ

ถูกต้อง

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

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

กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 2.1 – 2.3) และแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนด หัวหน้าหน่วยงานจะต้อง
รับผิดชอบในการเรียกเงินคืน

เอกสารแนบ 1/2
วิธีคํานวณเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัตงิ านประจําสํานักงานในพืน้ ที่
พิเศษ พ.ศ. 2549
กรณีปฏิบัติงานเต็มเดือน
- เบิกจ่ายเดือนละ 2,000 บาท
ตัวอย่าง ได้รับมอบหมายปฏิบัตริ าชการในพื้นทีพ่ ิเศษ 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
รวมเงินฯทีข่ อเบิก
= 24,000 บาท
กรณีปฏิบัติงานไม่เต็มเดือน
- เบิกจ่ายตามส่วนของวันที่ปฏิบตั ิงานในเดือนนั้น
ตัวอย่าง ได้รับมอบหมายปฏิบัตริ าชการในพื้นทีพ่ ิเศษ 22 ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
วิธีคิด
เดือน ธ.ค. (22-31 ธ.ค. =10 วัน)
= (จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนวันที่ปฏิบัติงาน) ÷ จํานวนวันของเดือนนั้น
= 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
รวมเงินฯทีข่ อเบิก (645.16 + 18,000)
= 18,645.16 บาท

เอกสารแนบ 2
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(แนบท้ายหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.3/ว 24591 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบี ย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ วยบํ าเหน็ จ ความชอบสํ าหรับ เจ้ าหน้ าที่
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 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิ เศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. “จังหวัดชายแดนภาคใต้” คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดสงขลา ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
3. “ผู้ มี สิ ท ธิ ” คื อ ข้ าราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ างของหน่ วยงานของรั ฐ กํ านั น
ผู้ ใหญ่ บ้ าน แพทย์ ประจํ าตําบล สารวัตรกํ านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ าน สมาชิ กกองอาสารักษาดิ นแดน และ
อาสาสมัครทหารพาน ซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. “ผู้รับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” คือ ผู้บังคับบัญชาระดับ
สํานัก/กอง/กลุ่ม ของผู้มีสิทธิ
5. “เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน” คือ เงินที่จ่ายช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ (เบิกจาก
งบดําเนินงาน) ตามกรณีดังนี้
5.1 กรณี ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พื้นที่พิเศษ (สปพ.) ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ 500 บาทต่อเดือน
5.2 กรณีที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ
2,500 บาทต่อเดือน
กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้เบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเท่ากับการปฏิบัติงานเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า 15 วัน ให้
คํานวณเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผู้น้ันไปปฏิบัติงาน
6. เอกสาร...

-26. เอกสารประกอบการขอรับเงินฯ
6.1 บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2 ชุด (แบบ 1)
6.2 แบบคําขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ 2)
6.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ 3)
6.4 สํ าเนาคํ าสั่ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไปดํ ารงตํ าแหน่ งและปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ป ระจํ าใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่มีผลในช่วงเวลาที่ขอรับเงินฯ)
6.5 หนังสือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญ ชาว่าได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งระบุช่วงเวลาในการปฏิบัติงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ในการเสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้เรียงเอกสารตามลําดับข้างต้น
7. ขั้นตอน/วิธีการ (เอกสารแนบ 2/1)
7.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิ เศษรายเดื อ นให้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ป ฏิ บั ติ งานในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในพื้ น ที่ จังหวั ดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ใน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
7.2 หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
(1) ให้หน่วยงานตามประกาศในข้อ 7.1 ตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ผ้ปู ฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัด
(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

เอกสารแนบ 2/1
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(งบดําเนินงาน)
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะในพื้ น ที่ 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 ตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัด
2.2 จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ
2.3 เสนอเอกสารประกอบการขอรับเงินฯ ให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ
(โดยให้หน่วยงานดําเนินการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ทุกต้นปีงบประมาณ)

ข้ าราชการ หรื อลู กจ้ างประจํ า
ของกรมป่าไม้ ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ

3. กรม (ส่วนการเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

5. การคลังเบิกจ่าย
(เบิกจากงบดําเนินงาน)

กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผู้มีสิทธิระหว่างปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานดําเนินการแก้ไขเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง (ตามข้อ 2.1 – 2.3)
และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนภายในกําหนดเวลาการเบิกจ่าย หากไม่ทันภายในกําหนด
หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบในการเรียกเงินคืน

การเบิกจ่าย
1. กรณีท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือน คนละ 500 บาทต่อเดือน
2. กรณีท่ไี ม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน คนละ 2,500 บาทต่อเดือน
กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเท่ากับ
การปฏิบัติงานเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า 15 วัน ให้คํานวณเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผู้นั้นไปปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : สําหรับพนักงานราชการดําเนินการตามที่ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลางกําหนด

เอกสารแนบ 2/2
วิธีคํานวณเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มเดือน
- ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ คนละ 500 บาท/เดือน , บุคลากรอื่น ๆ ที่
ไม่มีสิทธิได้รับเงิน สปพ. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ คนละ 2,500 บาท/เดือน
กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เต็มเดือน
- หากมีระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ให้เบิกจ่ายเหมือนกรณีปฏิบัติเต็มเดือน และหากปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า
15 วัน ให้คํานวณเฉลี่ยตามสัดส่วนจํานวนวันที่ผู้นั้นไปปฏิบัติงาน
ตัวอย่าง
- กรณีปฏิบัติงานตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป
1. มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 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 จึงปัดให้ = 1 เดือน)
ดังนั้น ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60 จึงเท่ากับ 12 เดือน
เงินที่ขอเบิกฯ
= จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน
= 500 × 12
= 6,000 บาท
2. มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 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 จึงปัดให้ = 1 เดือน)
ดังนั้น ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 17 ก.ย. 60 จึงเท่ากับ 12 เดือน
เงินที่ขอเบิกฯ
= จํานวนเงินต่อเดือน × จํานวนเดือนที่ปฏิบัติงาน
= 2,500 × 12
= 30,000 บาท
- กรณีปฏิบัติงานน้อยกว่า 15 วัน
1. มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปปฏิบตั ริ าชการในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 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. มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วนั ที่ 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

