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หลักเกณฑ์การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปี 25๖๐
--------------๑. บทนิยาม
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ หมายความว่าการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ข้าราชการธุรการ
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บข้ าราชการฝ่ ายอั ย การ และลู กจ้ างประจ า ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึ งพนั กงานราชการ
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปรามย บาบัดรักษา อานวยการ
หรือสนับสนุนการดาเนินงานยาเสพติดอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดด้วย โดยแบ่งเป็น
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง โดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับคาสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภ ารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูล หรือสนับสนุนต่ อ การ
ปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับมอบหมายให้
ดาเนินงานด้านยาเสพติดเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ
ข้ า ราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High Performance and Potential System : HiPPS) หมายถึ ง
ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการ โดยสานักงาน ก.พ. ดาเนินการคัดเลือกเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่า
เป็นผู้มีศักยภาพสูงที่สมควรได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวสู่
การเป็นผู้นาทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒)
๒. คุณสมบัติและการเลื่อนเงินเดือนผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
๒.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีสิทธิ์จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณที่พิจารณา
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานหรือคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
๒.1.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน
๑) เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) รับผิดชอบด้านการปราบปราม/สกัดกั้น/ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลงาน
การจับกุม ผู้มีบทบาทสาคัญในทางการผลิต การค้า การแพร่ระบาดยาเสพติด ยึดทรัพย์สิน สามารถลดทอนปัญหา
การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ดาเนินการด้านสืบสวนหาข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงาน
ในด้านการข่าวที่สาคัญชัดเจน
(๒) รับผิดชอบด้านการบาบัดรักษา ต้องมีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บาบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีผลงานบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในสถานบาบัดรักษาหรือค่ายบาบัด
ในรูปแบบต่างๆ ในทุกระบบของการบาบัดรักษา มีความเสียสละทุ่มเทบาบัด รักษา ดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาอย่างจริงจัง และติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลังการบาบัดรักษา
(๓) รับผิดชอบด้านการป้องกัน ซึ่งเป็นด้านที่ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น
การป้องกันชุมชน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันในโรงเรียน การป้องกันในสถานประกอบการ การป้องกัน
เยาวชนนอกระบบการศึกษา ต้องมีผลการดาเนินงานชัดเจนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่สามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมที่ดาเนินการได้ เป็นต้น
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(๔) รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของงานอานวยการ งานแผนและ
งบประมาณ งานติดตามประเมินผล การประสานงาน งานเฝ้าระวัง ต้องมีผลการดาเนินงานที่ชัดเจน สามารถ
ระบุผลการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
๒.๑.๒ คุณสมบัติพิเศษ
๑) ในปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจนได้รับบาดเจ็บ
สาหัส หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด โดยการรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
๒) ในปีที่ขอรับบ าเหน็จความชอบ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนได้รับโล่และรางวัลประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน” ประจาปี
๓) เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามผลการพิจารณา
ของ สานักงาน ป.ป.ส.
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานและผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ในปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบ ต้องไม่ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ยาเสพติด) ติดต่อกันมาแล้ว ๒ ปี โดยให้ยึดสาเนาหนังสือระเบียบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว193 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552)
ยกเว้น กรณีข้าราชการในระบบข้าราชการผู้ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง (High Performance and Potential
System : HiPPS) ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว
รวมทั้งเพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่ในระบบราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2552)
2.1.3 คุณลักษณะและเงื่อนไขสาคัญ
1) ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่จะขอรับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ จะต้องมี
คาสั่งรองรับการทางานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
หรือมีภารกิจที่เกื้อกูล สนั บสนุนต่อการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในปีที่ขอรับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษฯ ไม่น้อยกว่า ๔ เดือนในแต่ละรอบการประเมิน
2) ในปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ หรือความผิดที่ ทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3) ในปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ
4) ในปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้ง ตามที่แต่ละ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้พิจารณา
เห็นสมควร
๒.๒ การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
จากการเลื่ อนเงินเดือนกรณีปกติ อีกร้อยละ ๑ ของฐานในการคานวณเพื่อเลื่ อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี ทั้งนี้
เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนกรณีพิเศษแล้ว อัตราการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้นั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคานวณ
โดยให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เม.ย. (รอบการปฏิบัติงาน ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค.)
ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ต.ค. (รอบการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.)
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2.๒.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่ยังคงใช้ระบบขั้นเงินเดือนที่ได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ ให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติเพิ่มเติมจากที่ได้เลื่อนในกรณีปกติไปแล้ว เมื่อรวมแล้ว
ให้ได้ ๒ ขั้น
2.2.๓ สาหรับผู้ที่ไปช่วยราชการด้านยาเสพติดอยู่ที่ส่วนราชการใด ให้ส่วนราชการนั้นเป็นผู้พิจารณา
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษที่ได้รับ กรณีที่มีการช่วยราชการด้านยาเสพติดหลายส่วนราชการ ให้ส่วนราชการ
ทีผ่ ู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่นานที่สุดเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษที่ได้รับ
2.2.๔ ต้องไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ยาเสพติด) ติดต่อกันมาแล้ว ๒ ปี
ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ต้องไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษติ ดต่อกัน
เกินกว่า 2 ปี
2.2.๕ กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.2.๖ การเลื่อนเงินเดือนให้ระบุในคาสั่งด้วยว่า “เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด”
สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ
ต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือนและเงิน
ปรับวุฒิข้าราชการในลาดับต่อไป
2.2.๗ กรณีมีปัญหาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทนพิเศษ หรือข้อขัดแย้งอื่นใด
ให้ผู้มีอานาจของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณานั้นสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาแก้ไขและให้เป็นที่ยุติ
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วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 25๖๐
-------------------------------------------------การจั ด สรรให้ ยึ ด แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจ าปี โดยพิ จ ารณา
ให้ครอบคลุมบุคคลผู้ที่ปฏิบัติงานในทุกด้านหลายมิติประกอบกัน ไม่เจาะจงเฉพาะภารกิจหลักแต่เพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้เพื่อกระจายให้เกิดความเป็นธรรมในทุกภารกิจโดยคานึงถึงสัดส่วนกาลังพล ขนาดของพื้นที่ ระดับปัญหา
ผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจาแนกการจัดสรรโควตาออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานในระดับพื้นที่
กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานส่วนกลาง
กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่สานักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้จัดสรรให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
กลไกการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษและอานาจหน้าที่
กลุ่มที่ ๑ การพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยให้ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิ เศษ เพื่อพิจารณาผลงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปีของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธาน
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
ให้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
(3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อนุกรรมการ
(4) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
อนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด
อนุกรรมการ
(6) ผู้บัญชาการเรือนจา
อนุกรรมการ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย
(7) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
อนุกรรมการ
(8) แรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ
ระดับจังหวัดทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย
(9) ผู้แทนสานักงาน ปปส.ภาค
อนุกรรมการ
(10) ผู้แทนหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรมอบหมาย อนุกรรมการ
(๑1) ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าสานักงานจังหวัด
อนุกรรมการและ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย
เลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑) กาหนดแนวทางการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะได้รับ การ
พิจารณาให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะหน่วยงานตามโครงสร้าง
ศูนย์อานวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและอาเภอ
๒) พิ จารณาคั ดเลื อกผู้ สมควรได้ รั บบ าเหน็ จความชอบกรณี พิ เศษตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
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๓) รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ของจังหวัด
4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด มอบหมาย
๒. ดาเนิ น การจั ดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางสรรหา และคัดเลื อกผู้ ส มควรได้รับบาเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ
๓. ดาเนิ น การจั ดสรรตามกรอบอัตราโควตา ที่ห น่ว ยงานต้นสั งกัดจัดสรรให้ แต่ล ะจังหวั ด
โดยจาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและเกื้อกูลตามจานวนที่ได้รับ
๔. เสนอรายชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ บ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เ ศษ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กของ
แต่ละหน่วยงาน
๕. สาหรับโควตาหน่วยงานอื่น ๆ ให้พิจารณาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด
ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาให้เพิ่มเติมในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแล้ว หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามโครงสร้างและ
กาลังพลที่มอบหมายให้ปฏิบัติงานร่วมด้วย ทั้งนี้ ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ ของจังหวัด
๖. รวบรวม ตรวจสอบ รายชื่ อผู้ ได้ รั บการเสนอที่ ผ่ านการเห็ นชอบจากคณะอนุ กรรมการฯ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
๗. ให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
อนุมัติฯ และสั่งปรับเลื่อนเงินเดือน
ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาผลงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปีของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
ประธาน
๒) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองประธาน
(สั่งราชการสานักอนามัย)
๓) ผู้อานวยการสานักอนามัย
อนุกรรมการ
๔) ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม
อนุกรรมการ
๕) ผู้อานวยการสานักการศึกษา
อนุกรรมการ
๖) ผู้อานวยการสานักเทศกิจ
อนุกรรมการ
๗) ผู้อานวยการสานักการแพทย์
อนุกรรมการ
๘) ผู้อานวยการสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
อนุกรรมการ
๙) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
๑๐) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
อนุกรรมการ
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
11) ผู้แทนสานักงาน ปปส.กทม.
อนุกรรมการ
12) ผู้แทนกองบัญชาการตารวจนครบาล
อนุกรรมการ
๑3) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
อนุกรรมการและ
สั่งราชการสานักงานป้องกันและบาบัดการติดยาเสพติด
เลขานุการ
๑4) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและบาบัดการติดยาเสพติด
อนุกรรมการและ
สานักอนามัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
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อานาจหน้าที่
๑) กาหนดแนวทางการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะได้รับการพิจารณา
ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงาน ให้ทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะหน่วยงานตามโครงสร้างศูนย์อานวยการ
และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร
๒) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณี
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
๓) รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร
๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร มอบหมาย
๒. ดาเนิ น การจั ดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางสรรหา และคัดเลื อกผู้ ส มควรได้รับบาเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ
๓. ดาเนิ น การจัดสรรตามกรอบอัตราโควตาให้แต่ละเขต โดยจาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงและเกื้อกูลตามจานวนที่ได้รับ
๔. เสนอรายชื่อ รวบรวม ตรวจสอบ ความซ้าซ้อนรายชื่อผู้ได้รับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ เพื่อเสนอต่อ ศอ.ปส.กทม.
๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติฯ และสั่งปรับ
เลื่อนเงินเดือน
กลุ่มที่ ๒ การพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานส่วนกลาง
ให้ศูนย์อานวยการกระทรวงหรือเทียบเท่าและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา ดาเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาผลงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปีของหน่วยงาน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดแนวทางการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่จะได้รับการพิจารณา
ให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้ทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรม
๒) พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณี
พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
๓) รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปี มอบหมาย
๒. ดาเนิ น การจั ดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางสรรหา และคัดเลื อกผู้ ส มควรได้รับบาเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ
๓. ดาเนิ น การจั ดสรรตามกรอบอัตราโควตาให้ แ ต่ล ะหน่ว ยงานที่ ได้รั บ การจัดสรรโควตา
โดยจาแนกประเภทผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและเกื้อกูลตามจานวนที่ได้รับ
๔. เสนอรายชื่อ รวบรวม ตรวจสอบ ความซ้าซ้อนรายชื่อผู้ได้รับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ เพื่อเสนอต่อศูนย์อานวยการ
กระทรวงหรือเทียบเท่าและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา
๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติฯ และสั่งปรับ
เลื่อนเงินเดือน
คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๐

ห น้ า ๗ |

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่สานักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ผลการพิจารณาของสานักงาน ป.ป.ส.
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เ ศษให้ แ ก่ เ จ้า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดประจาปี โดยสานักงาน ป.ป.ส. ดาเนินการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ
ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด โดยการรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ผู้ ป ฏิบั ติงานด้านยาเสพติดที่ส านักงาน ป.ป.ส. ดาเนินการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ เป็นผู้จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๐

ห น้ า ๘ |

วิธีการปฏิบัติของ ศอ.ปส.กระทรวง/ศอ.ปส.จ./กทม. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา
๑. ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรโควตาทั้งส่วนกลางและพื้นที่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปี ของหน่วยงาน
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจาปีของหน่วยงาน ดาเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ชัด ไม่เกินจานวนโควตาที่ได้รับการจัดสรร
2.1 ให้ผู้ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจาปีที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามความเป็นจริง โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน และ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้
เก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดไว้ที่ต้นสังกัด
2.2 หน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
และเก็บรักษาแบบประเมินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงาน/คณะอนุกรรมการผู้พิจารณา ในการพิจารณาจัดสรรโควตา
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แยกประเภทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามจานวนโควตาที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีปัญหา
เรื่องร้องเรียนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ให้ หัวหน้าส่วนราชการฯ ของแต่ละส่วนราชการเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจ และถือ
เป็นข้อยุติ
2.๓ ให้หน่วยงานดาเนินการนาเข้าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปี ตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรรในมติที่ประชุม ในระบบ
ทะเบียนกาลังพล www.nccd.go.th (ฐานข้อมูลบาเหน็จฯ) ให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในปีถัดไป
๓. ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา จัดส่งเอกสารโดยลงลายมือชื่อกากับทุกแผ่น และบันทึกข้อมูล
ลงในแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ให้สานักงาน ป.ป.ส. ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๓.๑ ส าเนาค าสั่ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เ ศษให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปี ของหน่วยงานในรูปแบบ PDF File
๓.๒ รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกครั้ง ในรูปแบบ PDF File
๓.๓ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติ ดประจ าปี ตามแบบฟอร์ มที่ ก าหนด และบั นทึ กข้ อมู ลดั งกล่ าวในรู ปแบบ Excel File ระบุ ตาม Field
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด

คณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ลับ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจาปี ....................
กลุ่ม :  ภารกิจโดยตรง

 ภารกิจเกื้อกูล

ส่วนที่ ๑
๑. ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ ยศ/ชื่อ ...................................................................................นามสกุล....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................................................................................................................................
๑.๒ ปัจจุบันตาแหน่ง.........................................................สังกัด/กรม...................................................กระทรวง............................................
๑.๓ ปี ................ ดารงตาแหน่ง.........................................................สังกัด/กรม...............................................กระทรวง...............................
๑.๔ ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดไม่นอ้ ยกว่า ๔ เดือนในแต่ละรอบการประเมิน
(๑)
รอบที่ ๑ (ต.ค.- มี.ค.) ปฏิบัติงานที่ …………………………...................…………………………………..…………………………………………
ตั้งแต่ ...................................................... ถึง .................................................... เป็นเวลา ...................เดือน.................วัน
(๒)
รอบที่ ๒ (เม.ย.–ก.ย.) ปฏิบัติงานที่..........……………………............………………………………………………………………………………..
ตั้งแต่ ...................................................... ถึง ..................................................... เป็นเวลา ...................เดือน.................วัน
๒. สรุปผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติด (ระบุได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ )
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
๓. ประวัติการได้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติก่อนปีที่ขอรับบาเหน็จ ๒ ครั้งล่าสุด (โปรดระบุ)
 เคยได้รับ จาก
 กาลังพลในสังกัด กอ.รมน.ภาค ๔
ปีงบประมาณ.............................
 ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ปีงบประมาณ.............................
 ผู้ปฏิบัติงานใน จชต. ในการกากับและประสานงานของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ.............................
 ผู้ปฏิบัติงานใน ศป.ช. เฉพาะพื้นที่ จชต.
ปีงบประมาณ.............................
 ผู้ที่ไปช่วยปฏิบตั ิราชการในงานคณะรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ.............................
 ไม่เคยได้รับ
๔. ผลการเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณ..............................(ปีท่ีขอรับบาเหน็จ)
 ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) เลื่อนขั้นเงินเดือน ...................ขั้น หรือ ร้อยละ .......................ได้รับเงินเดือน .................................................บาท
ปฏิบัติงานที่ .......................................................................................หน่วยที่ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน .........................................................
 ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) เลื่อนขั้นเงินเดือน ...................ขั้น หรือ ร้อยละ .......................ได้รับเงินเดือน ....................................................บาท
ปฏิบัติงานที่ .......................................................................................หน่วยที่ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน .........................................................
๕. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นของข้าพเจ้าจริง มีหลักฐานตรวจสอบได้
ลงชื่อ ……………………….……………………………………..เจ้าของประวัติ
(........................................................................)
ตาแหน่ง .......................................................................................
วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ...................

กรณีข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง เจ้าของประวัติมีความผิดทางวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เสนอชื่อ
ขอรับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เป็นเวลา ๕ ปี

ลับ
ส่วนที่ ๒ : การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
๒.๑ สาหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ (เทียบเท่าระดับส่วน)
ได้รับแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของผู้นี้แล้ว เป็นผู้ที่มผี ลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดี
 พอใช้
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................. ผู้ประเมิน
(..............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ. ....................
๒.๒ สาหรับหัวหน้าหน่วยงาน (เทียบเท่าหรือเหนือกว่า ระดับสานัก)
 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีผลการประเมินงานดีเด่น สมควรได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 อื่นๆ ระบุ
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................. ผู้ประเมิน
(..............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ. ....................
ส่วนที่ ๓ : ความเห็นของประธานคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ
 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีผลการประเมินงานดีเด่น สมควรได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 เห็นชอบตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเสนอ
 ไม่เห็นชอบ เหตุผล ......................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง ...................................................................................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................

