
 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

“เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ” หรือ พ.ส.ร. 
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.  

การออกค าสั่งและแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

จัดท าโดย 
นางสาวพัชรา  สิงหอม 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 



หมายเหตุ
หนังสือที่เก่ียวข้อง

๒ ขออนุมัติออกค ำส่ังเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม (ล.ธ.) 
ร่างค าส่ัง กอ.รมน. เร่ือง ใหข้้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
    จัดท าบญัชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

หมายเหตุ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และระยะเวลาที่ได้รับเอกสารภายหลังการลงนามอนุมัติ

Timeline ส าหรบัการก าหนดตัวช้ีวัด และ ค าสั่ง ให้ข้าราชการได้รบัเงนิเพ่ิมพิเศษส าหรบัการสู้รบ (พ.ส.ร.) พรอ้มทั้งแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงนิเดือน

วันด าเนินการ

ได้รับหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระบรุายชื่อผู้ที่ได้รับ (พ.ส.ร.) ตรวจสอบแล้วเปน็
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และเอกสารจากส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

๑ วันที่ได้รับหนังสือ ๑. ค าส่ัง กอ.รมน. เล่ือนเงินเดือนประจ าปงีบประมาณที่ได้ พ.
ส.ร. นั้นๆ (คร่ึงปแีรก-หลัง)
๒. วิธีค านวณเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามระเบยีบ
 บ.ท.ช. ส าหรับผู้ที่ได้รับ พ.ส.ร. จ านวน ๑ ขั้น 
๓. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๖๔ ลง ๑๘ ก.พ. 
๕๖ 

๓

๓ วันท าการ

๔
ส าเนาค าส่ังแจงผูเกี่ยวข้องทราบ (จก.สบค.กอ.รมน, สปง.กอ.รมน. และ ต้นสังกัดของ
ก าลังพลที่ได้รับเงิน พ.ส.ร.)
ด าเนินการขออนุมัติแก้ไขค าส่ังเล่ือนเงินเดือนในรอบปงีบประมาณนั้นๆ เพื่อใหไ้ด้รับ
เงินเดือนที่เปน็ปจัจุบนัหลังจากมีการเพิ่มเงิน พ.ส.ร.

๓ วันท าการ

๒ วันท าการ

14 วันท าการ

ล าดับ ข้ันตอน

๕



เงนิเพิ่มพิเศษส ำหรบักำรสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 "เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ" หรือ พ.ส.ร. หมายถึงบ าเหน็จความชอบอีกประเภทหนึ่งท่ีพิจารณาให้กับ  
ผู้ท่ีได้ท าการสู้รบ หรือต่อสู้ จนได้รับอันตราย หรือท าการสู้รบ หรือต่อสู้ได้ผลดี หรือปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ตรากตร า เหน็ดเหนื่อย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการเป็นอย่างดี ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ       
พ.ศ.2521 เรียกย่อๆ ว่า “ระเบียบ บ.ท.ช.”  
          ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ได้แก่ ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรื อ
ลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน และประชาชนซึ่งทางราชการได้แต่งต้ัง หรือมอบหมายในปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณา
บ าเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2529 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจ และภารกิจนั้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
          หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช.มี 2 ประการ คือ กรณีตาม
พฤติกรรม และกรณีตามระยะเวลา สรุปได้ดังนี้ (เฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
          - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรณีตำมพฤติกรรม  
          1.เป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นก าลังพลในโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 
          2.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
          3.เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีย่านอันตรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส)  
          4.มีสิทธิได้รับการพิจารณา พ.ส.ร. ต้ังแต่ 1 ขั้น ถึง 4 ขั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคลแต่ละราย 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.1-10.4  
          5.ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าท่ี  

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรณีตำมระยะเวลำ   
          1.เป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นก าลังพลในโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  
          2.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
          3.เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีย่านอันตรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส)  
         4.ปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป  
          5.ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือข้อบกพร่องต่อหน้าท่ี  
          6.มีสิทธิได้รับการพิจารณา พ.ส.ร. 1 ขั้นในหนึ่งปีงบประมาณ  
          ปัจจุบันก าลังพลจากทุกหน่วย ท้ังทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครองในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ทุกนาย ซึ่งรวมถึงข้าราชการในสังกัด ศอ.บต. หากปฏิบัติงานต่อเนื่องในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกินกว่า 6 
เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงิน พ.ส.ร. ท้ังนี้จะมีข้าราชการครูท่ีบรรจุในอัตรา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ 
ศอ.บต.จ านวนหนึ่งด้วย 
 

 



ค ำสั่ง ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติออกค าส่ังกรณี "เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ" (พ.ส.ร.) ของข้าราชการพล
เรือนประจ า กอ.รมน. พร้อมแก้ไขค าส่ังเล่ือนเงินเดือนกรณีเงินเพิ่ม พ.ส.ร. ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. เมื่อได้รับหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระบุรายช่ือผู้ท่ีได้รับ (พ.ส.ร.) ตรวจสอบแล้วเป็น
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และเอกสารจากส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ตามเอกสาร
หมายเลข ๑) 

๒. ขออนุมัติออกค าส่ังเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ เสนอผู้มีอ านาจลงนาม (ล.ธ.) (ตามเอกสาร
หมายเลข ๒) 

๓. ร่างค าส่ัง กอ.รมน. เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ตามเอกสาร
หมายเลข ๓) 

๔. จัดท าบัญชีรายช่ือข้าราชการท่ีได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ตามเอกสารหมายเลข ๔) 
๕. ส าเนาค าส่ังแจงผูเกี่ยวข้องทราบ (จก.สบค.กอ.รมน, สปง.กอ.รมน. และ ต้นสังกัดของก าลังพลท่ีได้รับ

เงิน พ.ส.ร.  
๖. ด าเนินการขออนุมัติแก้ไขค าส่ังเล่ือนเงินเดือนในรอบปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนท่ีเป็น

ปัจจุบันหลังจากมีการเพิ่มเงิน พ.ส.ร. 

 

เอกสำรที่ใช้อ้ำงถึงกำรขออนุมัติมีดังนี้ 

๑. ค ำสั่ง กอ.รมน. เลื่อนเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณที่ได้ พ.ส.ร. นั้นๆ (คร่ึงปีแรก-หลัง) 
๒. วิธีค ำนวณเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ตำมระเบียบ บ.ท.ช. ส ำหรับผู้ที่ได้รับ พ.ส.ร. 

จ ำนวน ๑ ขั้น  
๓. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒  
๔. พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๖๔ ลง ๑๘ ก.พ. ๕๖  

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

 
 หมายเหตุ 

- รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสารสก.สบค.กอ.รมน. 
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวพัชรา  สิงหอม 

                             ก.ย. ๖๓ 



เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ หรือ พ.ส.ร. ข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน. กำรออกค ำสั่งและแก้ไข
ค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ปัญหำข้อขัดข้อง 

1. อำจมีควำมผิดพลำดในกำรตรวจสอบข้อมูล/เงื่อนไขในกำรได้รับ พ.ส.ร.  
2. อำจมีรำยช่ือข้ำรำชกำรที่ได้รับ พ.ส.ร. เพิ่มเติม ตำมมำทีหลัง ดังนั้นต้องออกค ำสั่งและแก้ไขค ำสั่ง

เพิ่มเติม 
3. ข้อมูลในกำรแก้ไขค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนต้องถูกต้อง แม่นย ำ จ ำเป็นต้องตรวจสอบอย่ำงถี่ถ้วน 

 

กำรประสำนกำรปฏิบัติ 
- ติดต่อประสำนกับ นขต.กอ.รมน. (เบอร์โทรของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง)  

 

 




