คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสารภี ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวัน ที่
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553
ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้
1. วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2. สรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน และการออกจากราชการของข้ า ราซการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
3. ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ
5. ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
7. จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
8. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ซั ด เจน จึ ง จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือ การปฏิบัติง านฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากั ด ความ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติง าน ซึ่ง เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบั ติง านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง
เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่ง
พนักงานราชการ
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้ รับจัดสรร
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการครู
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2)
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตาแหน่งรอง ผอ.
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
งานสรรหาพนักงานราชการ
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญซี)
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
งานขอโอนข้าราชการครู
งานรับโอนข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
งานแต่งตั้งรักษาราซการแทน ผอ.สพท
งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
งานออกจากราชการ
งานขอกลับเข้ารับราชการ
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
งานมาตรการกาหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
งานดาเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับควบ
๔. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

งานจัดทาบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ
งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
งานบันทึกวันลาประจาปี
งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
งานสมัคร กสจ
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
งานจัดสรรเครื่องราชย์
จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
งานคืนเครื่องราชย์
การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
งานขอทาบัตรประจาตัว
งานขอหนังสือรับรอง
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
การขอพระราชทานหีบศพ
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุลูกจ้าง

งานที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวสารภี ก้อยการุณ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
4. การจั ด สรรเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
ลูกจ้างประจา
5. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทาทะเบียน
คุม การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทา
คุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
9. เลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
1๐. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาตามมาตรา
38 ค(2)
1๑. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค(2)
๑๒. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
๑๓. เลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
๑๔. การย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
๑๕. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาตามมาตรา
38 ค(2)
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเครื่อ งอิส ริยาภรณ์ใ ห้แก่ ข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ขอบเขตของงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช.
จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการดังนี้ รับคาร้องการเสนอขอพระราชทาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จาก
โรงเรียนพร้อมเอกสาร ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้
๑. ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๗ (บั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ ข อข้ า ราชการซึ่ ง เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี พ.ศ.) ขร. ๔/๓๙ เช่น ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีที่ บรรจุ/เงินเดือน
ปัจจุบัน/เครื่องอิสริยาภรณ์/ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯ
พร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่หากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป
๒. ตรวจสอบประวัติสาเนา ก.พ.๗ ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ฯ กรอกวัน/เดือน/ปีที่บรรจุ
เข้ารับราชการ/วันเดือนปีเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือนถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน/ ตรงกับสาเนาประวัติ
ก.พ.๗ หรือไม่
๓. ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้ าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชฯมี ชื่อ/สกุ ล/เลขบั ต ร
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ขร. ๔/๓๗ ถูกต้อง/ตรงกัน หรือไม่
๔. เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของซื่อ/สกุล ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๔.๑ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
๔.๒ บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๓ บันทึกเสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๔ ออกเลขที่หนังสือส่ง
๕. จัดส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑0 มกราคมของปีที่
ขอพระราชทาน ประกอบด้วย
๕.๑ แบบ ขร. ๒/๓๙ (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราซอิสริยาภรณ์) จานวน ๑ ชุด
๕.๒ บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม/บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ ต.ช/
ท.ม./ท.ช. (ขร. ๔/๓๗) จานวน ๑ ชุด
๖. ส าเนาประวัติ ก.พ.ฒ ทะเบี ย นบ้ า นผู้ เ สนอขอ บ.ม/บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ซ./ท.ม./ท.ช.
(ขร.๔/๓๗) จานวน ๑ ชุด
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากสั่นกรองคุณสมบัติจานวน ๑ ชุด
๘. แผ่น Diskettes จานวน ๑ แผ่น

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะต้องดาเนินการดังนี้
๑. รับคาร้องการการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จากโรงเรียนพร้อม
เอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบแบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา(ประจาปี...)
๑.๒ วันที่บรรจุเข้ารับราชการต้องนับให้ครบ ๒๕ ปี/สถานที่ทางาน/สถานศึกษาต้องกรอก
รายละเอียดประวัติตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้วยความเรียบร้อยจนครบ ๒๕ ปี/
เงินเดือนต้องลงตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (๑ ต.ค ) ทั้งนี้ต้องดูจาก สาเนาประวัติ ก.พ.๗
เป็นเกณฑ์การกรอกข้อมูล เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
๑.๓ ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.๗ ใช้ประกอบการกรอกข้อมูล (แบบประวัติสาหรับ
เสนอขอ)
๑.๔ พระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจาปี..... เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
๑.๕ ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา มีชื่อ/สกุล/
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกต้อง/สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
๑.๖ เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/
ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุลให้ตรงกัน
๒. นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. บันทึกเสนอผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๕. ออกเลขที่หนังสือส่ง
๖. จัดส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) แบบ ขร. ๕/๓๙ (บัญชีแสดงจานวนเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งขอพระราชทานให้แก่
ข้าราชการ) จานวน ๑ ชุด
๒) แบบ ขร. ๗/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราซทานเหรียญจักรพรรดิมาลา)
จานวน ๑ ชุด
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาประวัติ ก.พ.๗ ผู้เสนอขอพระราซทาน รายละ ๑ ชุด
๔) แบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี...............
จานวน ๓ ชุด
๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติจานวน ๑ ชุด
๖) แผ่น Diskettes จานวน ๑ แผ่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. รับคาร้องการเสนอขอพระราซทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๗ (บัญ ชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ซึ่ง เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีพ.ศ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรอกข้อความในใบ ขร. ๔/๓๗ เช่น ซื่อ/สกุล/
ระดับชั้น/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/ ตาแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราซอิสริยาภรณ์/ขั้นที่ได้รับ ก่อน/ครั้งนี้

ชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบ ฯ พร้อมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ลงลายมือชื่อ
ให้ครบถ้วน
๑.๒ ตรวจสอบ ขร. ๑/๓๙ (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าที
ดาเนินการกรอกข้อความในแบบ ๆ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อย อีกครั้ง
๑.๓ ตรวจสอบ แบบ ขร 3/๓๙ (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความในแบบ ฯ ให้ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ รับรอง
ความถูกต้องให้ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
๑.๔ ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.๗ ให้ประกอบในการกรอกข้อมูลการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
๑.๕ ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย มีชื่อ/สกุล/เลขประจาตัวบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ตรงแบบที่กรอก ถูกต้องสมบูรณ์
ตรงกันหรือไม่
๑.๖ ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ เช่น ชื่อ/สกุล/ตาแหน่ง/ชื่อโรงเรียน/ถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่
๑.๗ หนังสือรับรองความประพฤติให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการออกหนังสือรับรองให้
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๑.๘ เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/
ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุลให้ตรงกัน
๒. นาเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานฯ พิจารณา
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๕. แบบ ขร ล/๓๙ (บัญชีรายซื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน ๓ ฉบับ
๖. สาเนาประวัติ ก.พ.๗ จานวน ๓ ฉบับ
๗. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๓ ฉบับ
๘. หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน ๓ ฉบับ
๙. คาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.๔ (ระดับ ๙ เดิม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ข้างเผือก (ป.ช.) จาก
โรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความในแบบ ขร.๔/๓๗ เช่น ชื่อ/
สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/เครื่องราซอิสริยาภรณ์/ ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอชั้นตรา
อะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์แบบฯ พร้อมให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนตรวจสอบ ขร ๑/๓๙ (บัญชีแสดงจานวนชั้น
ตราเครื่องราซอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความใบแบบฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ สมบูรณ์/
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

๑.๒ ตรวจสอบแบบ ขร 3/๓๗ (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิ สริย าภรณ์ ให้เจ้าหน้ าที่ ด าเนินการกรอกข้ อ ความใบแบบฯ ถูกต้องให้ครบถ้ วน/ สมบูร ณ์ /
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
๑.๓ ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.๗ ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์ช้างเผือก) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
๑.๔ ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์ช้างเผือก ชื่อ/ส กุล/เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงแบบที่กรอก/
ถูกต้อง/ สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
๑.๕ ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ เช่น ชื่อ/สกุล/ตาแหน่ง/ชื่อโรงเรียน/
ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่
๑.๖ หนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการออกหนังสือรับรอง
ให้เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์
ช้างเผือก
๑.๗ เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบล้วน/
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซื่อ/สกุลให้ตรงกัน
๒. นาเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานฯ พิจารณา
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ออกเลขที่หนังสือ
๖. จัดส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๖.๑ แบบ ขร ๔/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ) จานวน ๓ ฉบับ
๖.๒ แบบ ขร ๑/๓๗ (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน ๓ ฉบับ
๖.๓ แบบ ขร ๓/๓๗ (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
๖.๔ สานาประวัติ ก.พ. ๗ จานวน ๓ ฉบับ
๖.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๓ ฉบับ
๖.๖ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๓ ฉบับ
๖.๗ หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน ๓ ฉบับ
๖.๘ คาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.๔ (ระดับ ๙ เดิม)
๖.๙ สาเนาประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม.
หมายเหตุ
กรณีเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายประจาปีเพิ่มเติม ให้ส่งเอกสารถึงสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวัน ที่ ๖ กันยายน ของปีที่จะขอพระราชทานหารกรณีเกษียณอายุราชการให้ส่งเอกสาร
ภายใน ๓0 กันยายน ของปีที่จะขอพระราชทาน ให้เทียบบัญ ชีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเครื่องราชย์ ของ
ข้าราชการด้วย

ข้อสังเกตในการปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา จะต้องแจ้ง เตือนกาหนดการ ให้สถานศึกษาทราบเพื่อ แจ้ง ครู ใ ห้
ดาเนินการยื่นคาขอให้ทันกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมคือภายหลังจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างเมื่อ
๑ ตุลาคม แล้ว
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชทานบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔
- พระราชทานบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช
๒๔๘๔
- พระราชทานบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๕๘๔
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณากรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ยาภรณ์ ใ ห้แ ก่ข้ า ราชการการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้มีอานาจหน้าที่เสนอขอ
พระราชทานจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบว่าผู้ จะได้รับการเสนอขอพระราชทานต้องได้รับกระทาความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณชนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มิใช่พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ ชั้น หรือครบกาหนดระยะเวลาที่ขอพระราชทานได้เท่านั้นเพื่อให้บุคคล
ที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไ ด้รับพระราชทานอย่างแท้ จริง และเพื่อให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย(ข้อ ๘) และบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณา
เสนอขอต้องมีสัญชาติไทย ประพฤติดี ปฏิบัติราชการหรือหน่วยงานที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุ ต สาหะ ซื่ อ สั ต ย์ และ เอาใจใส่ ต่ อ หน้ า ที่ อ ย่ า งดี ยิ่ ง และเป็ น ผู้ ไ ม่ เ คยมี พ ระราชานุ ญ าตให้ เ รี ย กคื น
เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ห รือ ต้อง รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึง ที่ สุ ด ให้ จ าคุก เว้น แต่เป็นโทษส าหรั บ
ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาท หรื อ ความผิ ด สทุ โ ทษ (ข้ อ ๑๐) การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดชั้นตราใดให้แก่ ข้าราชการ ให้เป็นไปตามบัญชี ๗ ท้ายระเบียนฯ (กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานแยก เป็นบุคคลประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบรวม ๓๘
บัญชี)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามขั้นตรามิไ ด้ จะเสนอเลื่อนขั้นตราก่ อน
กาหนดไว้ในระเบียบมิได้ และเสนอขอปีติดกันมีได้ และเสนอขอปีติดกันมิได้เว้นเป็นขอตาม หลักเกณฑ์ที่
กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบต่างบัญชีกัน หรือมีกาหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าขอได้ทุกปี หรือ เป็นการขอ
ในกรณีพิเศษ ตามที่มีความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝาอันตราย หรือ ปฏิบัติงานนอกเหนือ
หน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษซึ่งเป็นงานสาคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ข้าราชการ หรือวิธีการอัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ ป ระเทศชาติ ไ ด้ เ ป็ นผลส าเร็ จ โดยให้ ร ะบุ ค วามดี ค วามชอบ ให้ เ ห็ น เด่ น ชั ด ว่ า ๘๐ ได้ ก ระท าความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไรทั้งนี้จะต้องระบุ ผลงานความดีความชอบ
อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะตัว หากมีหลักฐานใดพิ เ ศษจะแนบไปด้ว ยก็ไ ด้ (ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓,) สาหรั บ
ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มกาหนดระยะเวลาการของพระราชทานอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษ

ภาคทัณฑ์ (ข้อ ๑๙! และหากกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการ สอบสวนแล้วหรือกระทาผิด
ทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างดาเนินคดี ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งสานัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ(ข้อ ๒๐) ในกรณี สถานศึกษา/หน่วยงาน/
สพท. ได้เสนอขอพระราชทนเครื่องอิสริยาภรณ์ประจาปีให้แก่ข้าราชการรายใด ไปแล้ว ต่อมาพบว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติถึงแก่กรรม ลาออกก่อนวั นที่ ๕ ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน จะต้องแจ้ง ไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกระทรวงศึ กษาธิการทราบ ดาเนินการแจ้งไปยัง สานักงาน
เลขาธารรัฐมนตรี ข้าราชการที่ต้องพันจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุปีใด หากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานอยู่ก่อนการพันปฏิบัติหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน ในปี ที่ พ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น ด้ ว ย (ข้ อ ๒๒) การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตราแลกให้แก่ข้าราชการ จะต้องมีระยะเวลาการรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๕ บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวัน ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖. วัน (คือวันที่ ๖ ตุลาคม ของทุกปี) ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนจะเสนอขอ
ชั้นตราใด ให้ดูตามบัญชี ๗ ว่าขณะนั้นดารงตาแหน่งระดับใด มี เงื่อนไขอย่างไร หากขณะนั้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๒,๓,๕,๗ จะเสนอชั้น บ.ม. (ตระกูล มงกุฎไทย) และเมื่อดารงตาแหน่ง ๒,๓,๕,๗ ครบ ๕ ปี จะได้เสนอ
ชั้นตราสูงขึ้นในตระกูลช้างเผือก คือ บ.ช., จ.ช., ท.ช. ตามลาดับ ไม่ว่าข้าราชการดารงตาแหน่งใดก็ตาม หาก
รับราชการ ๕ ปี และมีความเหมาะสมก็จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ และเมื่อเลื่อน
ระดับสูงขึ้น ก็จะมีโอกาสเลื่อน ชั้นตราสูงขึ้นตามบัญชี ๗ ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ ได้ ข้าราชการดารตาแหน่งระดับ ๗ และหรือ ๘ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๖2 ตุลาคม ของทุกปีที่ขอ) หากมี คุณสมบัติครบและเหมาะสมควรได้รับ
การเสนอขอชั้น ท.ซ. เพื่อมิให้เสียสิทธิ ในการเสนอขอชั้นสายสะพาย ป.ม. เมื่อได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่ง
ระดับ ๙ แล้ว ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับ ๙ ระดับ ๑- ในปีที่เกษียณอายุหรือก่อนปีที่เกษียณอายุมาให้
รีบ ส่งแบบ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อที่มติ ก.ค.ศ. คาสั่งหรือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทันกาหนดเวลาที่ จะ
เสนอ พระราชทาน ฯ ประจ าปี (ควรก่ อ นวั น ที่ ๓0 กั น ยายน ของปี ที่ ข อพระราซทาน) การเสนอขอ
พระราชทาน ชั้นสายสะพาย ป.ม. ให้ข้าราชกรระดับ ๘ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง ๔ ข้อ ต่อไปนี้
๑. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ ๘
๒. ต้องดารงตาแหน่งบังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มึกฎหมายหรือ พระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกาหนดไว้ (คือตาแหน่งผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสถาบัน เลขานุการกรม
๓. ต้องได้ ท.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น สาระสาคัญ
ของพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๔ และ
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราซอิสริยาภรณ์และทรงไว้ ซึ่งพระราชอานาจ
ที่จะพระราซทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สาหรับพระราซทานแก่ผู้ทาความดี ความชอบเป็นประโยชน์
ราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดาริเห็นสมควร
มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ตระกูล แบ่งเป็น ๘ ชั้นดังนี้

มาตรา ๙ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ ๕ ถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด ให้ มี
ประกาศนียบัตรทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นที่ ๖ และ ๗
จะได้ประกาศนามในราชการกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑0 เมื่อผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิ สริย าภรณ์นี้ว ายชนม์ ผู้รับมรดก จะต้องส่ ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนภายใน ๓๐ วันถ้าส่งคืนไม่ได้ประการใดๆ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบ
มาตรา ๑๑ เมื่อผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น (ของแต่
ละตระกูล) ผู้รับพระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง (ของแต่ละตระกูล) หรือใน กรณีที่ทรง
เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนตามความในมาตรา ๔ ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วย ประการใด ๆ ผู้รับ
พระราชทานจะต้องชดใช้ราคาตามที่ทางราช
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาเป็ น เหรี ย ญส าหรั บ พระราชทานเป็ น บ าเหน็ จ ความชอบในราชการแก่
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระ
ราชพิธี เฉลิมพระชมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน และได้รับราชการด้ วยความเรียนร้อย ไม่เคยถูกลงโทษ
ทาง วินัย(ทั้งนี้ เว้นแต่ข้าราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ) การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลาพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวาย ชนม์ ให้ทายาทโดยชอบธรรมรักษาไว้ และผู้ที่
ได้รับพระราชทานจะได้รับ พระราชทาน ประกาศนียบัตร ทรงพระปรมาไธยและประทับพระราชลัญฉกรด้วย
ถ้าผู้ได้รับพระราชทานหรือ ทายาท โดยชอบธรรมประพฤติตนไม่สมเกียติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้
ด้วยประการใดๆภายในกาหนด ๓0 วัน จะต้องใช้ราคาเหรียญแก่ทางราชการตามราคาที่กาหนด
การนับเวลาราชการ ให้นับโดยคานวณเวลาราชการทั้ง หมดของผู้นั้นรวมกัน แต่ถ้าผู้นั้นเข้ า รั บ
ราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป ผู้ถูกลงโทษทางวิ นัย
ถึง แม้จะล้างมลทินแล้วก็ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ ล้ างมลหินดัง กล่าว เป็นการล้างเฉพาะโทษที่ไ ด้รั บจากการ
กระทาความผิ ด เท่ านั้น หาได้ล้างการกระท าผิ ดด้ วยไม่ ถื อว่า ผู้ไ ด้รั บการล้ างมลหิน ยัง เป็นผู้เคยกระท า
ความผิดมาก่อน ทาให้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ได้ ผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่เป็นผู้ที่

เคยไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเหตุที่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่กาหนด ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย และขาดราชการโดย ไม่มี เหตุผลอันสมควรนั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๘ และ
กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้อ ๕ คือ การรับราชการด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกวา ๒๕ ปี ตามนัย
มาตรา ๘ ดังกล่าวหมายถึง ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้ การตามที่ได้รับมอบหมายจนบังเกิดผลดีแก่ราชการเป็น
อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้มีความ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ หน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ตลอดจนรักษาวินัย
และปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการดังนั้น กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๕ แห่งกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)จึงถือได้ว่าเป็นผู้รับราชการ
ด้วยความไม่ เรียบร้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามนัย
มาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔
ข้าราชการที่รับราชการมาตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี และมีคุณสมบัติครบที่จะขอเหรียญจักรพรรดิ
มาลา แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการในปีที่จะขอ พระราชทานก็จะ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ในปีที่เกษี ยณหรือในปีที่ลาอก แต่ต้องไม่ลาออกก่อนวันที่มี
อายุราชการครบ ๒๕ ปี
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจา
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระทาความชอบ
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบาเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย มิใช่
พิ จ ารณาแต่ เ พี ย งต าแหน่ ง ระดั บ ชั้ น ยศ หรื อ ครบก าหนดระยะเวลาที่ จ ะขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ได้ เ ท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จใน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิ ด ชู
เกียติยศอย่างสูงด้วยบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
๒. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชาอนุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจาคุก โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ
๓. ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือ
กระทาความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างดาเนินคดีอาญา
ในศาลแม้คดีไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทาน
๑. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖0 วัน
๒. ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ
๓. ต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือหรือ

