
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

การเสนอขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
ส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

จัดท าโดย 

พ.อ.พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ 

 



หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เมื่อก าลังพลพ้นจากการปฏิบติัหน้าที่ย่านอันตราย หน่วยระดับ

กองพัน, กองก ากับการต ารวจ, ส่วนราชการพลเรือนระดับกอง,

อ าเภอ หรือเทยีบเทา่ขึ้นไป แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาของ

หน่วย และจัดท าบญัชีค าขอ พ.ส.ร. เสนอไปที่ กอ.รมน.ภาค ๔ 

๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตรวจสอบเอกสาร และจัดประชุม

คณะกรรมการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แล้วน าเรียน

ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ลงนามรับรอง แล้วเสนอมาที่

สก.สบค.กอ.รมน.

๓ สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอให ้สปน.
เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และ
การช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) พิจารณา

๔ เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการ ก.บ.ท.ช. ตรวจสอบ และเสนอเข้า
ที่ประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้
(พ.ส.ร.) และเงินรางวัลส าหรับการสู้รบ ของผู้ปฏิบติัหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการในย่านอันตราย ตามระเบยีบ บ.ท.ช.
ข้อ ๑๐.๕" เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้แล้ว
จะเสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.ท.ช.

Timeline การเสนอขอรบัสิทธิเงนิเพ่ิมพิเศษส าหรบัการสู้รบ (พ.ส.ร.)

ล าดับ ข้ันตอน
ปีงบประมาณ



หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ ข้ันตอน

ปีงบประมาณ

๕ เมื่อผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม ก.บ.ท.ช. แล้ว จะส่งเอกสาร

แจ้งผลการประชุมกลับมาที่ สก.สบค.กอ.รมน. เพื่อตรวจสอบ

รายชื่อตามผลการประชุม และส่งเอกสารแจ้ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

เพื่อทราบและด าเนินการผลการประชุมต่อไป

๖ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจ้งหน่วยที่เสนอ พ.ส.ร. ใหจ้ัดท าบญัชีคัด
ส่งหน่วยต้นสังกัดเพื่อออกค าส่ัง พ.ส.ร.

๗ หน่วยที่เสนอ พ.ส.ร. จัดท าบญัชีคัดแยกตามหน่วยที่ออกค าส่ัง
พ.ส.ร. แล้วส่งกลับมาที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๘ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เสนอบญัชีรายชื่อตามที่หน่วยเสนอขอ พ.ส.ร.
ส่งมา น าเรียน ผอ.รมน.ภาค ๔ พิจารณาลงนามอนุมัติ และส่งกลับ
ไปใหห้น่วยที่มีอ านาจออกค าส่ัง พ.ส.ร.

๙ หน่วยที่มีอ านาจออกค าส่ัง พ.ส.ร. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ออกค าส่ังใหก้ าลังพลได้รับ พ.ส.ร. และส่งค าส่ังใหห้น่วยต้นสังกัด

ด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของ

หน่วย เพื่อใหห้น่วยที่เกี่ยวข้องหรือก าลังพล download เพื่อ
น าไป



หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ ข้ันตอน

ปีงบประมาณ

ใช้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินการในด้านสิทธิก าลังพลต่อไป

๑๐ หน่วยต้นสังกัดปกติของก าลังพลที่ได้รับ พ.ส.ร. เสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ตามสายงานงบประมาณ เพื่อด าเนินการเบกิจ่ายเงิน พ.
ส.ร.ใหก้ับก าลังพลต่อไป



ขั้นตอนการเสนอขอรับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 
๑. เมื่อก ำลังพลพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในย่ำนอันตรำย หน่วยระดับกองพัน , กองก ำกับกำรต ำรวจ, ส่วนรำชกำรพล
เรือนระดับกอง, อ ำเภอ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำของหน่วย และจัดท ำบัญชีค ำขอ พ.ส.ร. 
เสนอไปที่กอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
๒. กอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ ตรวจสอบเอกสำร และจัดประชุมคณะกรรมกำรของ กอ.รมน. ภำค ๔ ส่วนหน้ำ แล้วน ำ
เรียน ผอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ ลงนำมรับรอง แล้วเสนอมำที่ ส่วนงำนสิทธิและสวัสดิกำร ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.
รมน. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
๓. ส่วนงำนสิทธิและสวัสดิกำรฯ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และเสนอให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี              
โดย คณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบ ค่ำทดแทน และกำรช่วยเหลือ หรือเรียกชื่อย่อว่ำ ก.บ.ท.ช. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
๔. เจ้ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำร ก.บ.ท.ช. ตรวจสอบ และเสนอเข้ำที่ประชุม“คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินเพ่ิมพิเศษ
ส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรำงวัลส ำหรับกำรสู้รบ ของผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือช่วยเหลือรำชกำรในย่ำน
อันตรำย ตำมระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ ๑๐.๕” เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ดังกล่ำวแล้ว จะเสนอเข้ำที่
ประชุม ก.บ.ท.ช. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................  
๕. เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุม ก.บ.ท.ช. แล้ว จะส่งเอกสำรอนุมัติตำมผลกำรประชุมกลับมำที่ส่วนงำนสิทธิและ
สวัสดิกำรส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน. เพ่ือตรวจสอบเอกสำรอนุมัติผลกำรประชุม และส่งเอกสำรให้ กอ.รมน.ภำค ๔ 
ส่วนหน้ำ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... ............................... 
๖. กอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ แจ้งหน่วยที่เสนอขอ พ.ส.ร. ให้จัดท ำบัญชีคัดแยก ส่งให้หน่วยต้นสังกัดที่มีอ ำนำจออกค ำสั่ง 
พ.ส.ร. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. ............ 
 
 
 



- ๒ - 
  
๗. หนว่ยที่เสนอขอ พ.ส.ร. จัดท ำบัญชีคัดแยกตำมหนว่ยที่ออกค ำสั่ง พ.ส.ร. แลว้ส่งกลับมำที่ กอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
๘. กอ.รมน.ภำค ๔ ส่วนหน้ำ เสนอบัญชีรำยชื่อตำมที่หน่วยขอ พ.ส.ร. ส่งมำน ำเรียน ผอ.รมน.ภำค ๔ เพ่ือพิจำรณำ  
ลงนำมอนุมัติเและส่งกลับไปให้หน่วยที่มีอ ำนำจออกค ำสั่ง พ.ส.ร. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... .......................................................... 
๙. หน่วยที่มีอ ำนำจออกค ำสั่ง พ.ส.ร. ตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วออกค ำสั่งให้ก ำลังพลได้รับ พ.ส.ร. และส่งค ำสั่งให้
หน่วยต้นสังกัดด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของหน่วย เพ่ือให้ก ำลังพลและ หน่วยที่
เกี่ยวข้อง Download และ Print เก็บไว้เป็นหลักฐำน เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล
ต่อไป 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
๑๐. หน่วยต้นสังกัดปกติของก ำลังพลที่ได้รับ พ.ส.ร. เสนอของบประมำณเพ่ิมเติม ตำมสำยงำนระบบงบประมำณของ
หน่วย เพื่อด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน พ.ส.ร. ให้กับก ำลังพลต่อไป 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... .................................................... 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ผู้บังคับบัญชำผู้ลงนำมรับรองคุณสมบัติให้กับก ำลังพลผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในย่ำนอันตรำย ควรพึง
ระมัดระวังและตรวจสอบคุณสมบัติควำมถูกต้องของผู้ขอรับสิทธิอย่ำงเคร่งครัดว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร ซึ่งกำรรับรอง
ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๖๑ และ ๑๖๒ (ต้องระวำงโทษอย่ำงสูงจ ำคุกไม่เกิน 
๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บำท) 
 ๒. หน่วยต้นสังกัดของก ำลังพล จะต้องชี้แจงเน้นย้ ำก ำลังพลให้จัดเก็บหลักฐำนกำรอนุมัติ พ.ส.ร.          
ของก ำลังพลให้ดี เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพลได้อย่ำงรวดเร็ว 

....................................... 
 
 

 
   
    
 

เรียบเรียงโดย พ.อ. พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ 
                           ก.ย. 63 

หมายเหตุ 
- รำยละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสำรประกอบศึกษำได้จำก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสำร สก.สบค.กอ.รมน. 
 

                             



การเสนอขอรับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

- ไม่มี 
 
การประสานการปฏิบัติ  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ก.บ.ท.ช. สปน. 
- นายอภิชาต  แตรตรง  นิติกรช านาญการพิเศษ  โทร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๒๖๔ 
- นางสาว สุพรรณี  ศรีสงคราม  นิติกรช านาญการ  โทร. ๐๒ ๒๘๓๔๒๖๒ 
- นางสาว พราวรพี  มีนาม  นิติกรช านาญการ  โทร. ๐๒ ๒๘๓๔๒๖๓ 
 

.................................... 




