
หลักเกณฑ และวิธีการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง 

และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง 

การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
------------------- 

 ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ  ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยใหความชวยเหลือแกบุตรในเรื่องทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน และเพ่ือใหการชวยเหลือดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  คณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงมีมติใหความเห็นชอบ

หลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือไว ดังนี้ 
  ขอ ๑ ในหลักเกณฑนี้ เรียกวา  “หลักเกณฑ  และวิ ธีการใหความชวยเหลือ

ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ

รักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิต

หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี”   
  ขอ ๒ หลักเกณฑนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๓ หลักเกณฑนี้  

  “การรักษาความมั่นคง”  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อปองกัน  

ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณใด  ท่ีเปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ท่ีกอใหเกิดความไมสงบสุข  ทําลาย  หรือทําความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินของประชาชน

หรือของรัฐ  ใหกลับสูสภาวะปกติ  เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือความมั่นคงของรัฐ 
  “การรักษาความสงบเรียบรอย”  หมายความวา  การดําเนินการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ  การปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ  หรือการปราบปรามภัยรุกราน

ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหารหรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษา 

ความปลอดภัยชายแดน  นานน้ําภายในทะเลอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ  การกระทําเปนภัย

รายแรงตอชาติ  รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ  การกอความไมสงบ

เรียบรอยของประเทศ  การจลาจล  หรือวินาศกรรม  และการระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง 
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หรือขนาดใหญ  อันเกิดจากการกระทําของขบวนการกอการรายหรือศัตรู  หรือการปราบปราม

ผูกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 
  “การปราบปรามยาเสพติด”  หมายความวา  การปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ 

หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

และใหหมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุท่ีควบคุม  เพ่ือปองกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมโภคภัณฑ 
  “เจาหนาท่ีของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ  พนักงาน

ราชการ  พนักงานของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจาง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  

สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  และอาสาสมัครทหารพราน  ซ่ึงไดรับ 
คําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติหนาท่ีดานความมั่นคงภายในประเทศ หรือการรักษาความสงบ

เรียบรอย  หรือการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ 
  “ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวท่ีไดรับคาจาง 
จากเงินงบประมาณในงบบุคลากรเทานั้น 
  “ทุพพลภาพ”  หมายความวา  พิการหรือทุพพลภาพ  จนเปนเหตุใหออก

จากราชการ 
  “บุตร”  หมายความวา  บุตรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
ตามกฎหมายอิสลาม  ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

  ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ีของรัฐ  ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในการรักษาความม่ันคง  การรักษาความสงบเรียบรอย  และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ                  

ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี เรียกโดยยอวา “คทช.”  โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
 (๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
 (๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ 
  และความมั่นคงของมนุษย 

 
 



- ๓ - 
 
 
   (๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
   (๖) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
   (๗) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
   (๘) อัยการสูงสุด กรรมการ 
   (๙) ผูบัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ 
   (๑๐) ผูบัญชาการทหารบก กรรมการ 
   (๑๑) ผูบัญชาการทหารเรือ กรรมการ 
   (๑๒) ผูบัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 
   (๑๓) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ 
   (๑๔) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย 
   (๑๕) เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน กรรมการ 
    และปราบปรามยาเสพติด 
   (๑๖) เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคง กรรมการ 
    ภายในราชอาณาจักร 
   (๑๗) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 

   (๑๘) ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ กรรมการและ  
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ 

   (๑๙) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง กรรมการและ 
    สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
   (๒๐) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการและ 
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ 
   (๒๑) เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการและ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 
  ขอ ๕ คทช. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   (๑)  พิจารณาการใหความชวยเหลือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  รวมทั้ง วินิจฉัย และแกไขปญหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการชวยเหลือ

ตามหลักเกณฑ 
   (๒)  กําหนดแนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตาม

หลักเกณฑใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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   (๓)  รวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินการตาม

หลักเกณฑ เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดเปนระเบียบท่ีเกี่ยวของ สําหรับ

การใหความชวยเหลือในระยะยาวตอไป 
   (๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
   (๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

การใหความชวยเหลือ 
  ขอ ๖ ผูมีสิทธิ คือบุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง  

หรือการรักษาความสงบเรียบรอย หรือการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

จากการปฏิบัติหนาท่ี   
  ขอ ๗ สาเหตุท่ีทําใหเกิดสิทธิ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษา 

ความม่ันคง  หรือการรักษาความสงบเรียบรอย หรือการปราบปรามยาเสพติดเสียชีวิต หรือ 

ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี  โดยสาเหตุดังกลาวมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ 

อยางรายแรง หรือสาเหตุสวนตัว  

 ขอ ๘ การใหความชวยเหลือท่ีผูมีสิทธิไดรับ ประกอบดวย ทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน 
 ขอ ๙ อัตราการใหความชวยเหลือเปนเงินยังชีพรายเดือน และทุนการศึกษารายป

ตอเนื่อง ประกอบดวย 
 

รายการ การใหความชวยเหลือ ระดับการศึกษา อัตราการชวยเหลือ 

๑. เงินยังชีพรายเดือน 
 

๑.๑  บุตรผูเสียชวีิตหรือทุพพล 
        ภาพจนจบการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี  
       (เฉพาะหลักสูตรแรกเทานั้น) 

๑.๑.๑  อนุบาล/ประถมศึกษา  
๑.๑.๒  เด็กเล็ก/กศน./ 
           มัธยมศึกษา/ปวช.  
๑.๑.๓  อุดมศึกษา(ปริญญา/ 
           อนุปริญญา/ปวส.) 

           ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
         ๑,๕๐๐ บาท/เดือน 

 
         ๒,๕๐๐ บาท/เดือน 

๒. เงินทุนการศึกษา 
    รายปตอเนื่อง 

๒.๑  บุตรผูเสียชวีิตหรือทุพพล 
        ภาพจนจบการศึกษาระดับ 
       ปริญญาตรี 
        (เฉพาะหลักสูตรแรกเทานั้น)

๒.๑.๑  ปฐมวัย/กศน.  
๒.๑.๒  อนุบาล/ประถมศึกษา 

๒.๑.๓  มัธยมศึกษา/ปวช.  
๒.๑.๔  อุดมศึกษา(ปริญญา/ 
           อนุปริญญา/ปวส.) 

    ๕,๐๐๐ บาท/ป 
    ๖,๐๐๐ บาท/ป 
  ๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
  ๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
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 ขอ ๑๐ บุตรเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสิทธิไดรับการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง

และเงินยังชีพรายเดือน ตามหลักเกณฑหรือระเบียบของทางราชการในเหตุเดียวกันหลายสิทธิ 

ใหไดรับการชวยเหลือเพียงสิทธิเดียว 
 ขอ ๑๑ กรณีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  เปนผูมีสิทธิ

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดวย  หากมีสิทธิไดรับการชวยเหลือเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตํ่ากวาสิทธิท่ีกําหนดในหลักเกณฑการใหความชวยเหลือฯ  ใหมีสิทธิ

ไดรับเฉพาะในสวนท่ียังขาดอยูจากหลักเกณฑการนี้ 

 ขอ ๑๒ ข้ันตอนและวิธีการใหความชวยเหลือ 
  (๑) ข้ันตอนและการพิจารณาอนุมัติการใหความชวยเหลือทุนการศึกษารายป

ตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน  ใหหนวยงานตนสังกัดจัดต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงข้ึนพิจารณา   

ตรวจสอบ ขอเท็จจริง  เอกสารหลักฐาน และใหหนวยงานตนสังกัดจัดสงคําขอมายังสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยคําขอตองมีคํารับรองจาก ๒ ฝาย 

ประกอบดวย คํารับรองหรือผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และคํารับรอง

จากหนวยงานตนสังกัดซ่ึงระบุวาเปนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติ

หนาท่ีตาม แนวทาง เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ รวมท้ังแบบ      

การรับรองท่ี คทช. กําหนด 

  (๒) เม่ือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวาถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจายเงินชวยเหลือ

จากเงินทดรองราชการใหกับหนวยงานท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณไปกอน และจัดสงเอกสาร

หลักฐานดังกลาวเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณตอไป 
  (๓) ใหจัดต้ัง “ศูนยประสานการชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง
และเงินยังชีพรายเดือน” ข้ึนภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเปนศูนยการในการ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจัดหาบุคลากร  งบประมาณ และจัดทําระบบ

ฐานขอมูลการใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ขอ ๑๓ การตรวจติดตามและประเมินผลการชวยเหลือ ใหสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี รวมกับหนวยงานท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือตามหลักเกณฑ

จัดใหมีระบบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

ตรวจติดตามการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมปญหาอุปสรรคตางๆ นําเสนอ คทช. 

ประกอบการพิจารณาในการกําหนดเปนระเบียบท่ีเกี่ยวของในระยะยาวตอไป 
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