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บทน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงวันท่ี                 
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี14 กันยายน 2553                    
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้  

1.  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
2.  สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราซการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษา 
3.  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4.  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ 
5.  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
7.  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
8.  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีซัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                   
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มท่ีใช้                  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อ านาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิด 
 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและ    
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ 

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง             

เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

งานรับหนังสือราชการ 
งานส่งหนังสือราชการ 
งานจัดท าหนังสือราชการ 
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
งานเปล่ียนต าแหน่งลูกจ้างประจ าท่ีมิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง 

พนักงานราชการ 
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบท่ีได้ รับจัดสรร 
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 



๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราซการครู 
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
งานจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2) 
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรอง ผอ. 
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
งานสรรหาพนักงานราชการ 
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
ขอบรรจุและแต่งต้ัง (กรณีขอใช้บัญซี) 
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าท่ีสอนภายในหน่วยงาน 
งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
งานแต่งต้ังย้ายบุคลากรอื่น 
งานขอโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
งานแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง 
งานแต่งต้ังรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร. 
งานแต่งต้ังรักษาราซการแทน ผอ.สพท 
งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
งานออกจากราชการ 
งานขอกลับเข้ารับราชการ 
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
งานด าเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
งานคัดเลือกเพื่อให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
งานคัดเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งระดับควบ 

๔. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 



งานจัดท าบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม 
งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
งานขอเงินค่าตอบแทน 
งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
งานทะเบียนประวัติ 
งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปล่ียนแปลง 
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
งานเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล 
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ 
งานบันทึกวันลาประจ าปี 
งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจากราชการ 
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
งานสมัคร กสจ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
งานคืนเครื่องราชย์ 
การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
งานขอท าบัตรประจ าตัว 
งานขอหนังสือรับรอง 
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  

การขอพระราชทานหีบศพ 
งานเกษียณอายุราชการ 
งานเกษียณอายุลูกจ้าง 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคนท่ี 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจา 
4. การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ า 
5. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทาทะเบียน

คุม การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ท า

คุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
9. เล่ือนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
1๐. การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามมาตรา                  

38 ค(2) 
1๑. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค(2) 
๑๒. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
๑๓. เล่ือนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
๑๔. การย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 
๑๕. การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามมาตรา              

38 ค(2) 
๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ขอบเขตของงาน 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. 

จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการดังนี้ รับค าร้องการเสนอขอพระราชทาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จาก
โรงเรียนพร้อมเอกสาร ลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้ 

๑. ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๗ (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี พ.ศ .) ขร. ๔/๓๙ เช่น ช่ือ/สกุล/ระดับช้ัน/วันเดือนปีท่ี บรรจุ/เงินเดือน
ปัจจุบัน/เครื่องอิสริยาภรณ์/ช้ันท่ีได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอช้ันตราอะไรว่าถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯ
พร้อมลงลายมือช่ือครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่หากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป 

๒. ตรวจสอบประวัติส าเนา ก.พ.๗ ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราช ฯ กรอกวัน/เดือน/ปีท่ีบรรจุ
เข้ารับราชการ/วันเดือนปีเกิด/ระดับช้ัน/ระดับเงินเดือนถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน/ ตรงกับส าเนาประวัติ 
ก.พ.๗ หรือไม่ 

๓. ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯมีช่ือ/สกุล/เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงตามแบบท่ีกรอกในแบบ ขร. ๔/๓๗ ถูกต้อง/ตรงกัน หรือไม่ 

๔. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของซื่อ/สกุล ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

๔.๑ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติฯพิจารณา 
๔.๒ บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.๓ บันทึกเสนอผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔.๔ ออกเลขท่ีหนังสือส่ง 

๕. จัดส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ภายในวันท่ี ๑0 มกราคมของปีท่ี
ขอพระราชทาน ประกอบด้วย 

๕.๑ แบบ ขร. ๒/๓๙ (บัญชีแสดงจ านวนช้ันตราเครื่องราซอิสริยาภรณ์) จ านวน ๑ ชุด 
๕.๒ บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานช้ันตรา บ.ม/บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ ต.ช/ 

ท.ม./ท.ช. (ขร. ๔/๓๗) จ านวน ๑ ชุด 
๖. ส าเนาประวัติ ก.พ.ฒ ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอ บ.ม/บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ซ./ท.ม./ท.ช.               

(ขร.๔/๓๗) จ านวน ๑ ชุด 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากส่ันกรองคุณสมบัติจ านวน ๑ ชุด 
๘. แผ่น Diskettes จ านวน ๑ แผ่น 
 



การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะต้องด าเนินการดังนี้ 
๑. รับค าร้องการการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จากโรงเรียนพร้อม

เอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังนี้ 
๑.๑ ตรวจสอบแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา(ประจ าป.ี..) 
๑.๒ วันท่ีบรรจุเข้ารับราชการต้องนับให้ครบ ๒๕ ปี/สถานท่ีท างาน/สถานศึกษาต้องกรอก 

รายละเอียดประวัติต้ังแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้วยความเรียบร้อยจนครบ ๒๕ ปี/ 
เงินเดือนต้องลงต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (๑ ต.ค ) ท้ังนี้ต้องดูจาก ส าเนาประวัติ ก.พ.๗ 
เป็นเกณฑ์การกรอกข้อมูล เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร 

๑.๓ ตรวจสอบส าเนาประวัติ ก.พ.๗ ใช้ประกอบการกรอกข้อมูล (แบบประวัติส าหรับ                 
เสนอขอ) 

๑.๔ พระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจ าปี..... เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร 
๑.๕ ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา มีช่ือ/สกุล/ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงตามแบบท่ีกรอก/ถูกต้อง/สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่ 
๑.๖ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่ือ/สกุลให้ตรงกัน 
๒. น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา 
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงาน           

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
๕. ออกเลขท่ีหนังสือส่ง 
๖. จัดส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๑) แบบ ขร. ๕/๓๙ (บัญชีแสดงจ านวนเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ 
ข้าราชการ) จ านวน ๑ ชุด 

๒) แบบ ขร. ๗/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราซทานเหรียญจักรพรรดิมาลา) 
จ านวน ๑ ชุด 

๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาประวัติ ก.พ.๗ ผู้เสนอขอพระราซทาน รายละ ๑ ชุด 
๔) แบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี............... 

จ านวน ๓ ชุด 
๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติจ านวน ๑ ชุด 
๖) แผ่น Diskettes จ านวน ๑ แผ่น 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. รับค าร้องการเสนอขอพระราซทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)    
จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ ดังนี้ 

๑.๑ ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๗ (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีพ.ศ ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ กรอกข้อความในใบ ขร. ๔/๓๗ เช่น ซื่อ/สกุล/
ระดับช้ัน/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/ ต าแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราซอิสริยาภรณ์/ขั้นท่ีได้รับก่อน/ครั้งนี้



ช้ันตราอะไรว่าถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบ ฯ พร้อมให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีลงลายมือช่ือ
ให้ครบถ้วน 

๑.๒ ตรวจสอบ ขร. ๑/๓๙ (บัญชีแสดงจ านวนช้ันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าที 
ด าเนินการกรอกข้อความในแบบ ๆ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อย อีกครั้ง 

๑.๓ ตรวจสอบ แบบ ขร 3/๓๙  (บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน                    
เครื่องราชฯ) ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อความในแบบ ฯ ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ รับรอง
ความถูกต้องให้ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 

๑.๔ ตรวจสอบส าเนาประวัติ ก.พ.๗ ให้ประกอบในการกรอกข้อมูลการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร 

๑.๕ ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย มีช่ือ/สกุล/เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ตรงแบบท่ีกรอก ถูกต้องสมบูรณ์ 
ตรงกันหรือไม่ 

๑.๖ ตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ เช่น ช่ือ/สกุล/ต าแหน่ง/ช่ือโรงเรียน/ถูกต้อง 
ตรงกันหรือไม่ 

๑.๗ หนังสือรับรองความประพฤติให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการออกหนังสือรับรองให้ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

๑.๘ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่ือ/สกุลให้ตรงกัน 

๒. น าเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานฯ พิจารณา 
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
๕. แบบ ขร ล/๓๙ (บัญชีรายซื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จ านวน ๓ ฉบับ 
๖. ส าเนาประวัติ ก.พ.๗ จ านวน ๓ ฉบับ 
๗. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๓ ฉบับ 
๘. หนังสือรับรองความประพฤติ จ านวน ๓ ฉบับ 
๙. ค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.๔ (ระดับ ๙ เดิม) 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. รับค าร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ข้างเผือก (ป.ช.) จาก 
โรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ ดังนี้ 

๑.๑ ตรวจสอบแบบ ขร. ๔/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อความในแบบ ขร.๔/๓๗ เช่น ช่ือ/ 
สกุล/ระดับช้ัน/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/เครื่องราซอิสริยาภรณ์/ ช้ันท่ีได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอช้ันตรา
อะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์แบบฯ พร้อมให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลงลายมือช่ือให้ครบถ้วนตรวจสอบ ขร ๑/๓๙ (บัญชีแสดงจ านวนช้ัน
ตราเครื่องราซอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อความใบแบบฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ สมบูรณ์/
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 



๑.๒ ตรวจสอบแบบ ขร 3/๓๗ (บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อความใบแบบฯ ถูกต้องให้ครบถ้วน/ สมบูรณ์/
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 

๑.๓ ตรวจสอบส าเนาประวัติ ก.พ.๗ ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (การเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์ช้างเผือก) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร 

๑.๔ ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์ช้างเผือก ช่ือ/ส กุล/เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตรงแบบท่ีกรอก/
ถูกต้อง/ สมบูรณ์ตรงกันหรือไม่ 

๑.๕ ตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ เช่น ช่ือ/สกุล/ต าแหน่ง/ช่ือโรงเรียน/ 
ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่ 

๑.๖ หนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการออกหนังสือรับรอง 
ให้เพื่อประกอบการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์
ช้างเผือก 

๑.๗ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบล้วน/ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซื่อ/สกุลให้ตรงกัน 

๒. น าเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานฯ พิจารณา 
๓. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕. ออกเลขท่ีหนังสือ 
๖. จัดส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 

๖.๑ แบบ ขร ๔/๓๙ (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. ) จ านวน ๓ ฉบับ 

๖.๒ แบบ ขร ๑/๓๗ (บัญชีแสดงจ านวนช้ันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จ านวน ๓ ฉบับ 
๖.๓ แบบ ขร ๓/๓๗ (บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
๖.๔ ส านาประวัติ ก.พ. ๗ จ านวน ๓ ฉบับ 
๖.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๓ ฉบับ 
๖.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๓ ฉบับ 
๖.๗ หนังสือรับรองความประพฤติ จ านวน ๓ ฉบับ 
๖.๘ ค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.๔ (ระดับ ๙ เดิม) 
๖.๙ ส าเนาประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน ป.ม. 

หมายเหตุ 
กรณีเสนอขอพระราชทานช้ันสายสะพายประจ าปีเพิ่มเติม ให้ส่งเอกสารถึงส านักงานคณะกรรมการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันท่ี ๖ กันยายน ของปีท่ีจะขอพระราชทานหารกรณีเกษียณอายุราชการให้ส่งเอกสาร
ภายใน ๓0 กันยายน ของปีท่ีจะขอพระราชทาน ให้เทียบบัญชีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเครื่องราชย์ของ
ข้าราชการด้วย 
 
 
 



ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะต้องแจ้งเตือนก าหนดการ ให้สถานศึกษาทราบเพื่อแจ้งครูให้

ด าเนินการยื่นค าขอให้ทันก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือภายหลังจากการเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างเมื่อ 
๑ ตุลาคม แล้ว 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชทานบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งข้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
- พระราชทานบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช  

๒๔๘๔ 
- พระราชทานบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๕๘๔ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่ง 

ดิเรกคุณากรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ง 

ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้มีอ านาจหน้าท่ีเสนอขอ
พระราชทานจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบว่าผู้ จะได้รับการเสนอขอพระราชทานต้องได้รับกระท าความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณชนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ช้ัน หรือครบก าหนดระยะเวลาท่ีขอพระราชทานได้เท่านั้นเพื่อให้บุคคล
ท่ีได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย(ข้อ ๘) และบุคคลท่ีพึงได้รับการพิจารณา
เสนอขอต้องมีสัญชาติไทย ประพฤติดี ปฏิบัติราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และ เอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดียิ่ง และเป็นผู้ไม่เคยมีพระราชานุญาตให้เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้อง รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีไ ด้กระท าโดยประมาท หรือความผิด สทุโทษ (ข้อ  ๑๐) การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดช้ันตราใดให้แก่ ข้าราชการ ให้เป็นไปตามบัญชี ๗ ท้ายระเบียนฯ (ก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ท่ีจะเสนอขอพระราชทานแยก เป็นบุคคลประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบรวม ๓๘
บัญชี)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามขั้นตรามิได้ จะเสนอเล่ือนขั้นตราก่อน
ก าหนดไว้ในระเบียบมิได้ และเสนอขอปีติดกันมีได้ และเสนอขอปีติดกันมิได้เว้นเป็นขอตาม หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบต่างบัญชีกัน หรือมีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าขอได้ทุกปี หรือ เป็นการขอ       
ในกรณีพิเศษ ตามท่ีมีความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีฝาอันตราย หรือ ปฏิบัติงานนอกเหนือ
หน้าท่ีเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ข้าราชการ หรือวิธีการอัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ประเทศชาติได้เป็นผลส าเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบ ให้เห็นเด่นชัดว่า ๘๐ ได้กระท าความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไรท้ังนี้จะต้องระบุ ผลงานความดีความชอบ
อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะตัว หากมีหลักฐานใดพิเศษจะแนบไปด้วยก็ได้ (ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓,) ส าหรับ
ข้าราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มก าหนดระยะเวลาการของพระราชทานอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษ



ภาคทัณฑ์ (ข้อ ๑๙! และหากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกต้ังกรรมการ สอบสวนแล้วหรือกระท าผิด
ทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างด าเนินคดี ส่วนราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องแจ้งส านัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ(ข้อ ๒๐) ในกรณี สถานศึกษา/หน่วยงาน/
สพท. ได้เสนอขอพระราชทนเครื่องอิสริยาภรณ์ประจ าปีให้แก่ข้าราชการรายใด ไปแล้ว ต่อมาพบว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติถึงแก่กรรม ลาออกก่อนวันท่ี ๕ ธันวาคม ของปีท่ีขอพระราชทาน จะต้องแจ้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ด าเนินการแจ้งไปยังส านักงาน
เลขาธารรัฐมนตรี ข้าราชการท่ีต้องพันจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะเกษียณอายุปีใด หากเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะ
ได้รับ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานอยู่ก่อนการพันปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอ 
พระราชทาน ในปีท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นด้วย (ข้อ ๒๒) การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตราแลกให้แก่ข้าราชการ จะต้องมีระยะเวลาการรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๕ บริบูรณ์ นับต้ังแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวัน ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีจะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖. วัน (คือวันท่ี ๖ ตุลาคม ของทุกปี) ถือเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้น ส่วนจะเสนอขอ 
ช้ันตราใด ให้ดูตามบัญชี ๗ ว่าขณะนั้นด ารงต าแหน่งระดับใด มีเงื่อนไขอย่างไร หากขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ระดับ ๒,๓,๕,๗ จะเสนอช้ัน บ.ม. (ตระกูล มงกุฎไทย) และเมื่อด ารงต าแหน่ง ๒,๓,๕,๗ ครบ ๕ ปี จะได้เสนอ
ช้ันตราสูงขึ้นในตระกูลช้างเผือก คือ บ.ช., จ.ช., ท.ช. ตามล าดับ ไม่ว่าข้าราชการด ารงต าแหน่งใดก็ตาม หาก
รับราชการ ๕ ปี และมีความเหมาะสมก็จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ และเมื่อเล่ือน
ระดับสูงขึ้น ก็จะมีโอกาสเล่ือน ช้ันตราสูงขึ้นตามบัญชี ๗ ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ ได้ ข้าราชการด ารต าแหน่งระดับ ๗ และหรือ ๘ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี ๖2 ตุลาคม ของทุกปีท่ีขอ) หากมีคุณสมบัติครบและเหมาะสมควรได้รับ
การเสนอขอช้ัน ท.ซ. เพื่อมิให้เสียสิทธิ ในการเสนอขอช้ันสายสะพาย ป.ม. เมื่อได้รับแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง
ระดับ ๙ แล้ว ข้าราชการท่ีได้รับการเล่ือนระดับ ๙ ระดับ ๑- ในปีท่ีเกษียณอายุหรือก่อนปีท่ีเกษียณอายุมาให้
รีบ ส่งแบบ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อท่ีมติ ก.ค.ศ. ค าส่ังหรือโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังทันก าหนดเวลาท่ีจะ
เสนอ พระราชทาน ฯ ประจ าปี (ควรก่อนวันท่ี ๓0 กันยายน ของปีท่ีขอพระราซทาน) การเสนอขอ
พระราชทาน ช้ันสายสะพาย ป.ม. ให้ข้าราชกรระดับ ๘ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท้ัง ๔ ข้อ ต่อไปนี้ 

๑. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มข้ันของระดับ ๘ 
๒. ต้องด ารงต าแหน่งบังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการท่ีมึกฎหมายหรือ พระราชกฤษฎีกา 

เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการก าหนดไว้ (คือต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบัน เลขานุการกรม 

๓. ต้องได้ ท.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ 
๔. ให้ขอได้ในปีก่อนปีท่ีจะเกษียณอายุราชการ หรือในปีท่ีเกษียณอายุราชการเท่านั้น  สาระส าคัญ

ของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ งช้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราซอิสริยาภรณ์และทรงไว้ ซึ่งพระราชอ านาจ
ท่ีจะพระราซทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

มาตรา ๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับพระราซทานแก่ผู้ท าความดี ความชอบเป็นประโยชน์
ราชการหรือสาธารณชน ตามท่ีทรงพระราชด าริเห็นสมควร 

มาตรา ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ตระกูล แบ่งเป็น ๘ ช้ันดังนี้ 



 
มาตรา ๙ ผู้ซึ่ ง ไ ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้ังแต่ ช้ันท่ี ๕ ถึงขั้น สูง สุดให้มี

ประกาศนียบัตรทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร ส่วนผู้ท่ีได้รับพระราชทานช้ันท่ี ๖ และ ๗ 
จะได้ประกาศนามในราชการกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑0 เมื่อผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้วายชนม์ ผู้รับมรดก จะต้องส่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนภายใน ๓๐ วันถ้าส่งคืนไม่ได้ประการใดๆ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบ 

มาตรา ๑๑ เมื่อผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้รับพระราชทานช้ันสูงขึ้น(ของแต่
ละตระกูล) ผู้รับพระราชทานต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันรอง (ของแต่ละตระกูล) หรือใน กรณีท่ีทรง
เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนตามความในมาตรา ๔ ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วย ประการใด ๆ ผู้รับ 
พระราชทานจะต้องชดใช้ราคาตามท่ีทางราช 
การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

เหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการแก่
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระ
ราชพิธี เฉลิมพระชมพรรษาของปีท่ีขอพระราชทาน และได้รับราชการด้วยความเรียนร้อย ไม่เคยถูกลงโทษ
ทาง วินัย(ท้ังนี้ เว้นแต่ข้าราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ) การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลาพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวาย ชนม์ ให้ทายาทโดยชอบธรรมรักษาไว้ และผู้ท่ี
ได้รับพระราชทานจะได้รับ พระราชทาน ประกาศนียบัตร ทรงพระปรมาไธยและประทับพระราชลัญฉกรด้วย 
ถ้าผู้ได้รับพระราชทานหรือ ทายาท โดยชอบธรรมประพฤติตนไม่สมเกียติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้
ด้วยประการใดๆภายในก าหนด ๓0 วัน จะต้องใช้ราคาเหรียญแก่ทางราชการตามราคาท่ีก าหนด 

การนับเวลาราชการ ให้นับโดยค านวณเวลาราชการท้ังหมดของผู้นั้นรวมกัน แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับ
ราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับต้ังแต่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
ถึงแม้จะล้างมลทินแล้วก็ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจากการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลหินดังกล่าว เป็นการล้างเฉพาะโทษท่ีได้รับจากการ 
กระท าความผิดเท่านั้น หาได้ล้างการกระท าผิดด้วยไม่ถือว่าผู้ได้รับการล้างมลหิน ยังเป็นผู้เคยกระท า
ความผิดมาก่อน ท าให้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ได้ ผู้ท่ีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่เป็นผู้ท่ี



เคยไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนด้วยเหตุท่ีลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีก าหนด ปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่ได้ผลตามเป้าหมาย และขาดราชการโดย ไม่มี เหตุผลอันสมควรนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๘ และ
กฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้อ ๕ คือ การรับราชการด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกวา ๒๕ ปี ตามนัย 
มาตรา ๘ ดังกล่าวหมายถึง ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้ การตามท่ีได้รับมอบหมายจนบังเกิดผลดีแก่ราชการเป็น
อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้มีความ กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนรักษาวินัย
และปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการดังนั้น กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับการ พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ๕ แห่งกฎ ก.พ.ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)จึงถือได้ว่าเป็นผู้รับราชการ
ด้วยความไม่ เรียบร้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเสนอ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามนัย
มาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔  

ข้าราชการท่ีรับราชการมาตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี และมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอเหรียญจักรพรรดิ
มาลา แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการในปีท่ีจะขอ พระราชทานก็จะ 
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ในปีท่ีเกษียณหรือในปีท่ีลาอก แต่ต้องไม่ลาออกก่อนวันท่ีมี
อายุราชการครบ ๒๕ ปี 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระท าความชอบ
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบ าเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย มิใช่ 
พิจารณาแต่ เพี ย งต าแหน่ ง  ระ ดับ ช้ัน  ยศ หรื อครบก าหนดระยะ เวลา ท่ีจะขอพระราชทาน 
เครื่ อ ง ราชอิ สริ ย าภรณ์ ไ ด้ เ ท่ านั้ น  ท้ั งนี้  เพื่ อ ให้บุ คคล ท่ี ไ ด้ รั บพระราชทานรู้ สึ กภาคภูมิ ใจ ใน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชู 
เกียติยศอย่างสูงด้วยบุคคลท่ีพึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีอย่างดียิ่ง 

๒. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชาอนุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ 

๓. ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือ 
กระท าความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างด าเนินคดีอาญา  
ในศาลแม้คดีไม่ถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทาน 

๑. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับต้ังแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖0 วัน 

๒. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ 

๓. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าท่ีมีช่ือและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือหรือ 
 



 
 


