


1.  ช่ือกระบวนงาน 
งานเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวติั 

2.วตัถุประสงค์ 
         เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการด าเนินการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ในทะเบียนประวติั 

3.ขอบเขตของงาน 
  เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลช่ือ – สกุลในทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละคนใหถู้กตอ้งตามหลกัฐานของทางราชการ 

4.ค าจ ากดัความ 
  - 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           5.1  ผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียนประวติัเสนอค าร้องตามล าดบัขั้น 

5.2  ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้เสนอผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไป 
5.3 เจา้หนา้ท่ี สพป./สพม. ตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.1 ทะเบียนสมรส (คร.3) 
          5.3.2 ทะเบียนหยา่ (คร.7) 
           5.3.3 เอกสารการขอเปล่ียนช่ือตวั (ทร.3) 
           5.3.4 เอกสารการขอเปล่ียนช่ือสกุล (ทร.4) 
          5.3.5 ทะเบียนบา้น (ทร.14) 
          5.3.6 ใบรับรองคุณวฒิุหรือปริญญาบตัร 

5.4 เสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ผูอ้  านวยการส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา อนุมติั 

5.5 เปล่ียนแปลง บนัทึกขอ้มูลลงใน ก.พ.7 สมุดประวติั/แฟ้มประวติั 
5.6 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 



สถานศึกษาตรวจสอบเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

สพท.ด าเนินการตรวจสอบ 
 

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้อง 
 

ด าเนินการแกไ้ขในทะเบียนประวตัิ 
 

แจ้งส านักงาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแกไ้ข 
 

แจ้งผู้ขอเปลี่ยนแปลง 

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
  ควรระมดัระวงักรณีท่ีขอเปล่ียนแปลงช่ือ – ช่ือสกุล ในปีท่ีใกลจ้ะเกษียณอายุราชการเพราะ
อาจมีผลต่อค าสั่ง หนงัสือและการขอรับสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
             แบบค าขอเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ในทะเบียนประวติั   

8.เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
8.2 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ท่ี ศธ 1502/38067 ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2526 

9. สรุปมาตรฐานงาน 

 

 

 



ช่ือกระบวนงาน  : การเปลีย่นแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวตัิ 

ช่ืองาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหสัเอกสาร 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนการ  :เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลช่ือ – สกุลในทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนใหถู้กตอ้งตามหลกัฐานของทางราชการ 

วตัถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการด าเนินการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ในทะเบียนประวติั 

ล าดบัท่ี ผงัขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียนประวติัเสนอค าร้อง
ตามล าดบัขั้น 

  สถานศึกษา  

2 
 

สถานศึกษาตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   สถานศึกษา  

3 
 

สพท.ด าเนินการตรวจสอบ   คณะกรรมการ  

4 ด าเนินการแกไ้ขในทะเบียนประวติั 
 

  ผูบ้งัคบับญัชา  

5 แจง้ส านกังาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข 
 

  สพป./สพม.  

 

 

 

 

 

 

 



1.  ช่ือกระบวนงาน 
งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่  ขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า  และพนกังานราชการ 

2.  วตัถุประสงค์ 
            เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.  ขอบเขตของงาน 
            การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจา้งประจ าและพนกังานราชการ ท่ีมีสิทธ์ิตามระเบียบ  

4.  ค าจ ากดัความ 
  - 
5.  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

5.1  การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ช้ันตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./   
ท.ม./ท.ช. จะตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบดงัน้ี 

5.1.1  รับค าร้องการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ  จากโรงเรียน 
พร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบดงัน้ี 
                          -  ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัขอขา้ราชการซ่ึงเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ.........)วา่ผูเ้สนอขอพระราชทานฯกรอกขอ้ความในใบ  
ขร. 4/37 เช่น ช่ือ/สกุล/ระดบัชั้น/วนัเดือนปีท่ีบรรจุ/เงินเดือนปัจจุบนั/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/ชั้นท่ีไดรั้บ
ก่อน/คร้ังน้ีขอชั้นตราอะไรวา่ถูกตอ้ง/ครบถว้น/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมลงรายมือช่ือครบถว้นเรียบร้อย
หรือไม่หากไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหโ้รงเรียนทราบเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป 
                           -  ตรวจสอบประวติัส าเนา ก.พ.7 วา่ผูเ้สนอขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ
กรอกวนั/เดือน/ปีท่ีบรรจุเขา้รับราชการ/วนัเดือนปีเกิด/ระดบัชั้น/ระดบัเงินเดือนถูกตอ้ง/ครบถว้น/เป็น
ปัจจุบนั/ตรงกบัส าเนาประวติั ก.พ.7 หรือไม่ 
                            -  ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบา้น ดูวา่ผูเ้สนอขอพระราชทานเคร่ืองราชฯมี
ช่ือ/สกุล/เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ตรงตามแบบท่ีกรอกในแบบ ขร. 4/37 ถูกตอ้ง/ตรงกนั
หรือไม่ 
                            -   เจา้หนา้ท่ีด าเนินการกรอกขอ้มูลลงโปรแกรมเคร่ืองราชฯใหถู้กตอ้ง/
ครบถว้น/ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่ือ/สกุลใหถู้กตอ้งตามขอ้เท็จจริง 
                    5.1.2  น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัฯพิจารณา 
                       5.1.3  บนัทึกเสนอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5.1.4  บนัทึกเสนอผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 



                       5.1.5  ออกเลขท่ีหนงัสือส่ง 
5.1.6  จดัส่งเอกสารใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวนัท่ี  

10 มกราคม ของปีท่ีขอพระราชทาน ประกอบดว้ย 
-  แบบ ขร. 2/37 (บญัชีแสดงจ านวนชั้นตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์)  

จ านวน 1 ชุด 
-  บญัชีแสดงคุณสมบติัผูเ้สนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./ 

จ.ช./ต.ม./ต.ช./  ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จ านวน 1 ชุด 
-  ส าเนาประวติั ก.พ.7 ทะเบียนบา้นผูเ้สนอขอ บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ 

ต.ช./  ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จ านวน 1 ชุด 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติั  

จ านวน 1 ชุด 
-  แผน่ Diskettes จ านวน 1 แผน่ 

5.2  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
                           5.2.1  รับค าร้องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จาก
โรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบดงัน้ี 
                               -  ตรวจสอบแบบประวติัส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิ
มาลา (ประจ าปี....) วนัท่ีบรรจุเขา้รับราชการตอ้งนบัใหค้รบ 25 ปี/สถานท่ีท างาน/สถานศึกษาตอ้งกรอก
รายละเอียดประวติัตั้งแต่บรรจุเขา้รับราชการจนถึงปัจจุบนั/รับราชการดว้ยความเรียบร้องจนครบ 25 ปี/
เงินเดือนตอ้งลงตั้งแต่วนับรรจุเขา้รับราชการจนถึงปัจจุบนั (1 ต.ค.....) ทั้งน้ีตอ้งดูจาก ส าเนาประวติั ก.พ. 7 
เป็นเกณฑก์ารกรอกขอ้มูล เพื่อความถูกตอ้ง/สมบูรณ์ ของเอกสาร 
                              -  ตรวจสอบส าเนาประวติั ก.พ. 7 ใชป้ระกอบในการกรอกขอ้มูล (แบบ
ประวติัส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา ประจ าปี....) เพื่อความถูกตอ้ง/สมบูรณ์ ของ
เอกสาร 
                              -  ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบา้นดูวา่ผูข้อพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิ
มาลามีช่ือ/สกุล/เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ตรงตามแบบท่ีกรอก/ถูกตอ้ง/สมบูรณ์ ตรงกนัหรือไม่ 
                       5.2.2  เจา้หนา้ท่ีด าเนินการกรอกขอ้มูลลงโปรแกรมเคร่ืองราชฯใหถู้กตอ้ง/
ครบถว้น/ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่ือ/สกุลใหต้รงกนั 
                       5.2.3  น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัฯพิจารณา 
                       5.2.4  บนัทึกเสนอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                     5.2.5  บนัทึกเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 



                     5.2.6  ออกเลขท่ีหนงัสือส่ง 
                     5.2.7  จดัส่งเอกสารใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
                            -  แบบ ขร. 5/37 (บญัชีแสดงจ านวนเหรียญจกัรพรรดิมาลาซ่ึงขอ
พระราชทานใหแ้ก่ขา้ราชการ) จ  านวน 1 ชุด 
                           -  แบบ ขร. 7/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัผูเ้สนอขอพระราชทานเหรียญ 
จกัรพรรดิมาลา) จ านวน 1 ชุด 
                           -  ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาประวติั ก.พ.7 ผูเ้สนอขอพระราชทาน  
รายละ1 ชุด 
                           -  แบบประวติัส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา ประจ า
ปี....จ  านวน 3 ชุด 
                    5.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติั จ  านวน 1 ชุด 
                    5.2.9 แผน่ Diskettes จ านวน 1 แผน่ 

                5.3  การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
                    5.3.1  รับค าร้องการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารประกอบดงัน้ี 
                         -  ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัขอขา้ราชการซ่ึงเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ.........) ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการ กรอกขอ้ความในใบ  
ขร. 4/37 เช่น ช่ือ/สกุล/ระดบัชั้น/วนัเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบนั/ต าแหน่งปัจจุบนั/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/
ชั้นท่ีไดรั้บก่อน/คร้ังน้ีขอชั้นตราอะไรวา่ถูกตอ้ง/ครบถว้น/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมให้ผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 

-  ตรวจสอบ ขร 1/37 (บญัชีแสดงจ านวนชั้นตราคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการกรอกขอ้ความใบแบบ ฯ ใหถู้กตอ้ง/ครบถว้น/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อย 
อีกคร้ัง 

-  ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บญัชีรายช่ือขา้ราชการผูเ้สนอขอ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ให้เจา้หนา้ท่ีเนินการกรอกขอ้ความใบแบบฯ ใหผู้อ้  านวยการ/รอง
ผูอ้  านวยการรับรองความถูกตอ้งให้/ครบถว้น/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

-  ตรวจสอบส าเนาประวติั ก.พ7 ใหป้ระกอบในการกรอกขอ้มูล  
(การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎ ไทย) เพื่อความถูกตอ้ง/สมบูรณ์ของ
เอกสาร 



-  ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบา้น ดูวา่ผูเ้สนอขอพระราชทาน 
เคร่ืองอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์มงกุฎ ไทย มีช่ือ/สกุล/เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ตรงแบบท่ีกรอก/
ถูกตอ้ง/สมบูรณ์ตรงกนัหรือไม่ 

-  ตรวจสอบส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ เช่น ช่ือ/สกุล/ต าแหน่ง/ 
ช่ือโรงเรียน/ถูกตอ้ง/ตรงกนัหรือไม่ 

-  หนงัสือรับรองความประพฤติ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
ออกหนงัสือรับรองใหเ้พื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

5.3.2  น าเขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัผูเ้สนอขอ 
พระราชทานฯ พิจารณา 

5.3.3  บนัทึกเสนอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.3.4  บนัทึกเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
5.3.5  ออกเลขท่ีหนงัสือ 
5.3.6 จดัส่งเอกสารใหส้ านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 

- แบบ ขร 4/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัของขา้ราชการซ้ึงเสนอขอ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ……) จ านวน 3 ฉบบั 

- แบบ ขร 1/37 (บญัชีแสดงจ านวนชั้นตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) 
จ านวน 3 ฉบบั 

- แบบ ขร 3/37 (บญัชีรายช่ือขา้ราชการผูข้อพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์)   จ านวน 3 ฉบบั 
               5.3.7  ส าเนาประวติั ก.พ.7   จ านวน 3 ฉบบั 
   5.3.8  ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 3 ฉบบั 

5.3.9  หนงัสือรับรองความประพฤติ  จ  านวน 3 ฉบบั 
5.3.10 ค าสั่งเล่ือนและแต่งตั้งใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงข้ึนในอนัดบั คศ.4  (ระดบั 9 เดิม) 

5.4  การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผอืก (ป.ช.) จะตอ้ง 
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
                  5.4.1  รับค าร้องการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์
ชา้งเผอืก (ป.ช.) จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารประกอบ
ดงัน้ี 
                       -  ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัขอขา้ราชการซ่ึงเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ.........) ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการ กรอกขอ้ความในแบบ 



ขร. 4/37 เช่น ช่ือ/สกุล/ระดบัชั้น/วนัเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบนั/ต าแหน่งปัจจุบนั/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/
ชั้นท่ีไดรั้บก่อน/คร้ังน้ีขอชั้นตราอะไรวา่ถูกตอ้ง/ครบถว้น/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมให้ผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาลงลายมือช่ือให้
ครบถว้น 
                        -  ตรวจสอบ ขร 1/37 (บญัชีแสดงจ านวนชั้นตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการกรอกขอ้ความใบแบบ ฯ ใหถู้กตอ้ง/ครบถว้น/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อย 
อีกคร้ัง 

- ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บญัชีรายช่ือขา้ราชการผูเ้สนอขอ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ให้เจา้หนา้ท่ีเนินการกรอกขอ้ความใบแบบฯ ถูกตอ้งให/้ครบถว้น/
สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

- ตรวจสอบส าเนาประวติั ก.พ7 ใชป้ระกอบในการกรอกขอ้มูล  
(การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก) เพื่อความถูกตอ้ง/สมบูรณ์ของ
เอกสาร 

-  ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบา้น ดูวา่ผูเ้สนอขอพระราชทานเคร่ือง 
ราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์ชา้งเผอืก ช่ือ/สกุล/เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ตรงแบบท่ีกรอก/ถูกตอ้ง/
สมบูรณ์ตรงกนัหรือไม่ 

-  ตรวจสอบส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ เช่น ช่ือ/สกุล/ต าแหน่ง/ 
ช่ือโรงเรียน/ถูกตอ้ง/ตรงกนัหรือไม่ 

-  หนงัสือรับรองความประพฤติ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
ออกหนงัสือรับรองใหเ้พื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 

5.4.2  น าเขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัผูเ้สนอขอ 
พระราชทานฯ พิจารณา 

5.4.3 บนัทึกเสนอหวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.4.4 บนัทึกเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
5.4.5   ออกเลขท่ีหนงัสือ 
5.4.6 จดัส่งเอกสารใหส้ านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 

-  แบบ ขร 4/37 (บญัชีแสดงคุณสมบติัของขา้ราชการซ้ึงเสนอขอ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ……) จ านวน 3 ฉบบั 

-  แบบ ขร 1/37 (บญัชีแสดงจ านวนชั้นตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) 
จ านวน 3 ฉบบั 



-  แบบ ขร 3/37 (บญัชีรายช่ือขา้ราชการผูข้อพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์)   จ านวน 3 ฉบบั 
               5.4.7.  ส าเนาประวติั ก.พ. 7  จ านวน 3 ฉบบั 
   5.4.8   ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน 3 ฉบบั 
                             5.4.9  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  จ านวน 3 ฉบบั 
   5.4.10  หนงัสือรับรองความประพฤติ  จ  านวน 3 ฉบบั 
   5.4.11  ค าสั่งเล่ือนและแต่งตั้งใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงข้ึนในอนัดบั คศ.4 
(ระดบั 9 เดิม) จ านวน 3 ฉบบั 

5.4.12  ส าเนาประกาศนียบตัรก ากบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. 
หมายเหตุ กรณีการเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายประจ าปีเพิ่มเติม ใหส่้งเอกสาร 

ถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวนัท่ี 6 กนัยายน ของปีท่ีจะขอพระราชทานหาร
กรณีเกษียณอายรุาชการใหส่้งเอกสาร ภายใน 30 กนัยายน ของปีท่ีจะขอพระราชทาน 
ให้เทียบบัญชีคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขอเคร่ืองราชย์ ของข้าราชการด้วย 

6. Flow chart แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 

แจง้หลกัเกณฑแ์ละก าหนดการส่งค าขอและการใหย้ืน่ค  าขอ 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบติัและความสมบูรณ์เอกสาร 
หลกัฐานประกอบ ลงโปรแกรม OBEC KR 

 
 

น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัฯ 

 
 

บนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนามหนงัสือ 
 

 
ด าเนินการจดัส่งเอกสารให ้สพฐ. 

 



ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
               ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
จะตอ้งแจง้/เตือนก าหนดการใหส้ถานศึกษาทราบ เพื่อแจง้ครูใหด้ าเนินการยืน่ค  าขอให้ทนัก าหนดระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมคือภายหลงัจากการเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจา้งเม่ือ 1 ตุลาคม แลว้ 

7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
  - 
8.เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.1  พระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืก พุทธศกัราช 2484 
8.2 พระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่มงกุฎไทย พุทธศกัราช 2484 
8.3 พระราชบญัญติัเหรียญจกัรพรรดิมาลาเหรียญจกัรพรรดิมาลา พุทธศกัราช 2584 
8.4 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัเป็นท่ี 

สรรเสริญยิง่ดิเรกคุณากรณ์ พ.ศ.2538 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
8.5  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่                                              

ชา้งเผอืก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ 2536 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

หลกัเกณฑ์การเสนอขอพระราชการเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาให้ขา้ราชการ 

และลูกจา้งประจ า (หมวดฝีมือ)  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผือก และเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย  
พ.ศ. 2536 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเสนอขอพระราชทานจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่ 
ผูจ้ะไดรั้บการเสนอขอพระราชทานตอ้งไดรั้บกระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ
สาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจาณาแต่งเพียงต าแหน่ง ระดบั 
ชั้น หรือครบก าหนดระยะเวลาท่ีขอพระราชทานไดเ้ท่านั้นเพื่อใหบุ้คคลท่ีไดรั้บพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ
ในเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บพระราชทานอยา่งแทจ้ริงและเพื่อใหเ้คร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติอยา่งสูงดว้ย (ขอ้8) และบุคคลท่ีพึงไดรั้บการพิจารณาเสนออขอตอ้งมีสัญชาติไทย ประพฤติดี 
ปฏิบติัราชการหรือหน่วยงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดว้ยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย ์และเอาใจใส่ต่อ
หนา้ท่ีอยา่งดียิง่ และไม่เป็นผูท่ี้เคยมีพระราชานุญาตให้เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือตอ้งรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิ  
ลหุโทษ (ขอ้ 10) การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใดชั้นตราใดให้แก่ขา้ราชการ ใหเ้ป็นไป
ตามบญัชี 7 ทา้ยระเบียนฯ(ก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะเสนอขอพระราชทานแยกเป็นบุคคลประเภทต่างๆ
ตามหลกัเกณฑใ์นบญัชีทา้ยระเบียบรวม 38 บญัชี)  



                      การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะเสนอขา้มชั้นตรามิได ้จะเสนอเล่ือน 
ชั้นตราก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมิได ้และเสนอขอปีติดกนัมิไดเ้วน้เป็นขอตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในบญัชีทา้ยระเบียบต่างบญัชีกนั  หรือมีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ขอไดทุ้กปี หรือ
เป็นการขอในกรณีพิเศษ  ตามท่ีมีความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าอนัตราย หรือ
ปฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษซ่ึงเป็นงานส าคญัยิง่และเป็นผลดีแก่ราชการ หรือสาธารณชน
หรือคิดขนส่ิงหรือวธีิการอนัเป็นประโยชน์ยา่งยิง่แก่ประเทศชาติไดเ้ป็นผลส าเร็จ  โดยใหร้ะบุความดี
ความชอบ ใหเ้ห็นเด่นชดัวา่ ไดก้ระท าความดีความชอบอนัเป็นประโยชน์ยิง่ประการใด เม่ือใด และไดผ้ลดี
อยา่งไร ทั้งน้ี จะตอ้งระบุผลงานความดีความชอบอยา่งชดัเจนเป็นการเฉพาะตวั หากมีหลกัฐานใดพิเศษจะ
แนบไปดว้ยก็ได ้(ขอ้ 11, 12,13, ) 
                      ส าหรับขา้ราชการท่ีถูกลงโทษทางวนิยัในปีใด ใหเ้พิ่มก าหนดระยะเวลาการของพระราชทาน   
อีก 1 ปี ยกเวน้ โทษภาคฑณัฑ ์( ขอ้ 19) และหากกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว้
หรือกระท าผดิทางอาญาและอยูร่ะหวา่งการสอบสวนหรืออยูร่ะหวา่งด าเนินคดี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแจง้
ส านกัเลขานุการคณะรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ(ขอ้ 20)  ในกรณีท่ีสถานศึกษา/หน่วยงาน/
สพป./สพม.ไดเ้สนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีใหแ้ก่ขา้ราชการรายใดไปแลว้  ต่อมาพบวา่ 
ผูน้ั้นขาดคุณสมบติัถึงแก่กรรม ลาออกก่นวนัท่ี 5 ธนัวาคม ของปีท่ีขอพระราชทาน จะตอ้งแจง้ไปยงัส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ล าเนินการแจง้ไปยงั           
ส านกังานเลขาธารรัฐมนตรี 
                  ขา้ราชการท่ีตอ้งพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพราะเกษียณอายใุนปีใด หากเป็นผูมี้คุณสมบติั 
ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเสนอขอพระราชทานอยูก่่อนการพน้ปฏิบติัหนา้ท่ี ใหมี้สิทธิไดรั้บการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทาน ในปีท่ีพน้จาการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นดว้ย (ขอ้ 22) 

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราแลกใหแ้กขา้ราชการ 
จะตอ้งมีระยะเวลาการรับราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 บริบูรณ์ นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเขา้รับราชการ
จนถึงวนัก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่นอ้ยกวา่60 วนั ( คือวนัท่ี  
6 ตุลาคม ของทุกปี) ถือเป็นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ ส่วนจะเสนอขอ ชั้นตราใด ใหดู้ตามบญัชี 7 วา่ ขณะนั้น 
ด ารงต าแหน่งระดบัใด มีเง่ือนไขอยา่งไร หารขณะนั้นด าลงต าแหน่งระดบั 2,3,5,7, จะเสนอชั้น บ.ม (ตระกลู
มงกุฎไทย) และเมือด าลงต าแหน่ง 2,3,5,7 ครบ 5 ปี จะไดเ้สนอชั้นตราสูงข้ึนในตระกลูชา้งเผอืก คือ บ.ช.,  
จ. ช.,ท.ช. ตามล าดบั  นั้น ไม่วา่ขา้ราชการด าลงต าแหน่งใดก็ตาม หากรับราชการ 5 ปี และมีความเหมาะสม 
ก็จะเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได ้และเมือเล่ือนระดบัสูงข้ึน ก็จะมีโอกาสเล่ือนชั้นตรา
สูงข้ึนตามบญัชี 7 ทา้ยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ  
พ. ศ.2536 ได ้
                   ขา้ราชการท่ีด าลงต าแหน่งระดบั 7 และหรือ 8 มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ 
(นบัถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม ของปีท่ีขอ ) หากมีคุณสมบติัครบและเหมาะสมควรไดรั้บการเสนอขอชั้น ท.ช. 



เพื่อมิใหเ้สียสิทธิในการเสนอขอชั้นสายสะพาย ป.ม. เมือไดรั้บแต่งตั้งด าลงต าแหน่งระดบั 9 แลว้ 
                     ขา้ราชการท่ีไดรั้บการเล่ือนระดบั 9 ระดบั 10 ในปีท่ีเกษียณอายหุรือก่อนปีท่ีเกษียณอาย ุ
ขอใหรี้บส่งแบบ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อท่ีมติ ก.ค.ศ. ค าสั่งหรือโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งทนัก าหนดเวลา 
ท่ีจะเสนอพระราชทาน ฯ ประจ าปี (ควรก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน ของปีท่ีขอพระราชทาน) การเสนอขอ
พระราชทานชั้นสายสะพาย ป.ม ใหข้า้ราชการระดบั 8 ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 4 ขอ้ ต่อไปน้ี 

1. ตอ้งไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้นของระดบั 8 
2. ตอ้งด าลงต าแหน่งบงัคบับญัชาซ้ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีกฎหมายหรือ 

พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกบัการแบ่งส่วนราชการก าหนดไว ้( คือต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง  ผูอ้  านวยการศูนย ์
ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการสถาบนั เลขานุการกรม 

3. ตอ้งได ้ท.ช มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีบริบูรณ์ 
4. ใหข้อไดใ้นปีก่นปีท่ีจะเกษียณอายรุาชการ หรือในปีท่ีเกษียณอายรุาชการเท่านั้น 

สาระส าคญัของพระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืก พุทธศกัราช 2484 
และพระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศกัราช 2484  
  มาตรา 4 พระมหากษตัริยท์รงเป็นประธานของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และทรงไว  ้
ซ้ึงพระราชอ านาจท่ีจะพระราชทานและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิ่งชา้งเผอืกและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
  มาตราที่ 5 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับพระราชทานแก่ผูท้  าความดี  ความชอบเป็น
ประโยชน์ราชการหรือสาธารณชน ตามท่ีทรงพระราชด าริเห็นสมควร 
  มาตราที ่7 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แต่ตระกลู แบ่งเป็น 8 ชั้นดงัน้ี 

 
 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

ช้ัน ตระกูลมงกุฎไทย อกัษรย่อ ช้ัน ตระกูลช้างเผอืก อกัษรย่อ 
สูงสุด มหาวชิรมงกุฎ*** ม.ว.ม. สูงสุด มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก**** ม.ป.ช. 
ท่ี 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. ท่ี 1 ประถมมภรณ์ชา้งเผอืก** ป.ช. 
ท่ี 2 ทวติียาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. ท่ี 2 ทวติีตาภรณ์ชา้งเผอืก ท.ช. 
ท่ี 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. ท่ี 3 ตริตาภรณ์ชา้งเผือก ต.ช. 
ท่ี 4 จตุัรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. ท่ี 4 จตุัรถาภรณ์ชา้งเผอืก จ.ช. 
ท่ี 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. ท่ี 5 เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก บ.ช. 
ท่ี 6 เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม. ท่ี 6 เหรียญทองชา้งเผอืก ร.ท.ช. 
ท่ี 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. ท่ี 7 เหรียญเงินชา้งเผอืก ร.ง.ช. 



หมายเหตุ              *                   ชั้นสายสะพาย สาย 1 
                             **                  ชั้นสายสะพาย สาย 2 
                             ***                ชั้นสายสะพาย สาย 3                              
                             ****              ชั้นสายสะพาย สาย 4 
               มาตรา 9 ผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นท่ี 5 ถึงขั้นสูงสุดใหมี้
ประกาศนียบตัรทรงพระปรมาภิไธยและประทบัพระราชลญัฉกร ส่วนผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานชั้นท่ี 6 และ 7 
จะไดป้ระกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 
               มาตรา 10 เม่ือผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีวายชนม ์ผูรั้บมรดกจะตอ้ง
ส่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คือภายใน 30 วนัถา้ส่งคืนไม่ไดป้ระการใดๆ กองมรดกจะตอ้งรับผดิชอบ 
               มาตรา 11 เม่ือผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีไดรั้บพะราชทานชั้นสูงข้ึน
(ของแต่ละตระกลู)ผูรั้บพระราชทานตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง(ของแต่ละตระกลู)หรือในกรณี
ท่ีทรงเรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืนตามความในมาตรา 4 ถา้ผูรั้บพระราชทานส่งคืนไม่ไดด้ว้ยประการใดๆ
ผูรั้บพระราชทานจะตอ้งชดใชร้าคาตามท่ีทางราชการก าหนด 

  การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
                          เหรียญจกัรพรรดิมาลาเป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ แก่
ขา้ราชการฝ่ายพลเรือนท่ีรับราชการมาดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปีบริบูรณ์ ก่อนวนัพระราช
พิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปีท่ีขอพระราชทาน และไดรั้บราชการดว้ยความเรียนร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทาง
วนิยั (ทั้งน้ี เวน้แต่ขา้ราชการวสิามญัหรือพนกังานเทศบาลวสิามญั) 
                          การพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา พระราชทานเป็นกรรมสิทธ์ิ เม่ือผูไ้ดรั้บ
พระราชทานวายชนม ์ใหท้ายาทโดยชอบธรรมรักษาไวเ้ป็นท่ีระลึก และผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานจะไดรั้บ
พระราชทานประกาศนียบตัร ทรงพระปรมาภิไธยและประทบัพระราชลญัฉกรดว้ย ถา้ผูไ้ดรั้บพระราชทาน
หรือทายาทโดยชอบธรรมประพฤติตนไม่สมเกียติ อาจทรงเรียกคืนได ้ถา้ส่งคืนไม่ไดด้ว้ยประการใดๆ
ภายในก าหนด 30 วนั จะตอ้งใชร้าคาเหรียญแก่ทางราชการตามราคาท่ีก าหนด 
                          การนบัเวลาราชการ ใหน้บัโดยค านวณเวลาราชการทั้งหมดของผูน้ั้นรวมกนั แต่ถา้ผูน้ั้นเขา้
รับราชการก่อนอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นบัตั้งแต่อาย ุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นตน้ไป ผูถู้กลงโทษทางวนิยั 
ถึงแมจ้ะลา้งมลทินแลว้ก็ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาได ้ถือวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติั 
เน่ืองจากการลา้งมลทินตามพระราชบญัญติัลา้งมลทินดงักล่าว เป็นการลา้งเฉพาะโทษท่ีไดรั้บจากการ
กระท าความผดิเท่านั้น หาไดล้า้งการกระท าผดิดว้ยไม่ถือวา่ผูไ้ดรั้บการลา้งมลทิน ยงัเป็นผูเ้คยกระท า
ความผดิมาก่อน ท าให้ขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาไม่ได ้
                          ผูท่ี้ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยั แต่เป็นผูท่ี้เคยไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยเหตุ
ท่ีลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ไดผ้ลตามเป้าหมาย และขาดราชการโดยไม่



มีเหตุผลอนัสมควรนั้น ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชบญัญติัเหรียญจกัรพรรดิมาลา
และเหรียญจกัรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 มาตรา 8 และกฎ ก.พ.ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนขอ้ 5 คือ การรับราชการ
ดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา 25 ปี ตามนยั มาตรา 8 ดงักล่าวหมายถึง ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนบงัเกิดผลดีแก่ราชการเป็นอยา่งยิง่ตลอดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
25 ปี นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ตลอดจนรักษาวนิยัและปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
ขา้ราชการ ดงันั้น กรณีดงักล่าวขา้งตน้เป็นกรณีท่ีไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนตามขอ้ 5 แห่งกฎ ก.พ.ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538)จึงถือไดว้า่เป็นผูรั้บราชการดว้ยความไม่เรียบร้อยและ
ไม่อยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการเสนอ ขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา ตามนยัมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติั
เหรียญจกัรพรรดิมาลาและเหรียญจกัรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 
                     ขา้ราชการท่ีรับราชการมาตลอดระยะเวลา 25 ปี และมีคุณสมบติัครบท่ีจะขอเหรียญ
จกัรพรรดิมาลา แต่ตอ้งพน้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอาย ุหรือลาออกจากราชการในปีท่ีจะขอ
พระราชทานก็จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลาไดใ้นปีท่ีเกษียณหรือในปีท่ีลาออก แต่ตอ้ง 
ไม่ลาออกก่อนวนัท่ีมีอายุราชการครบ 25 ปี 

                                 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
หลกัเกณฑ์ 
                       การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหพ้ิจารณาโดยรอบคอบวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าความชอบ
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอนัควรไดรั้บบ าเหน็จเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่
พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดบั ชั้น ยศ หรือครบก าหนดระยะเวลาท่ีจะขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ไดเ้ท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อใหบุ้คคลท่ีไดรั้บพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บพระราชทาน 
อยา่งแทจ้ริง และเพื่อใหเ้คร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองเชิดชูเกียติยศอยา่งสูงดว้ย 
                    บุคคลท่ีพึงไดรั้บการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
                   1.เป็นผูป้ระพฤติดีและปฏิบติังานราชการหรือปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ดว้ยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย ์และเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีอยา่งดียิ่ง 
                   2.เป็นผูไ้ม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือตอ้งรับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิ
ลหุโทษ 



                   3.ไม่เป็นผูถู้กกล่าวหาวา่กระท าผดิทางวนิยัอยา่งร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือกระท าความผดิทางอาญาและอยูร่ะหวา่งสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรืออยูร่ะหวา่งด าเนิน
คดีอาญาในศาลแมค้ดีไม่ถึงท่ีสุด เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
                   คุณสมบติัของผูข้อพระราชทาน 
                           1.  ตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีบริบูรณ์ นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจา้ง
จนถึงวนัก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปีท่ีจะขอพระราชทานไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
                           2.  ตอ้งเป็นลูกจา้งประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ 
                           3.  ตอ้งเป็นลูกจา้งประจ าท่ีมีช่ือและลกัษณะงานเป็นลูกจา้งโดยตรงหมวดฝีมือหรือ
ลูกจา้งประจ าท่ีมีช่ือและลกัษณะเหมือนขา้ราชการ 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 

ล าดับ ต าแหน่ง เร่ิมต้นขอ เลือ่นได้ 
ถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา 

1 ลูกจา้งประจ าซ่ึงไดรั้บเงินค่าจา้ง
ตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นต ่าของ
ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 3 แต่ไม่
ถึงขั้นต ่าของอตัราเงินเดือน
ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6 

บ.ม. จ.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได ้บ.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
3.ได ้บ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 

2 ลูกจา้งประจ าซ่ึงไดรั้บเงินค่าจา้ง
ตั้งแต่อตัราเงินเดือนขั้นต ่าของ
ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6 ข้ึนไป 

บ.ช. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได ้บ.ช.มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3.ได ้จ.ม.มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 
9.  สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานงาน ชื่องาน



ช่ือกระบวนงาน  :  งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์การขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า 

ช่ืองาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหสัเอกสาร 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนการ  :การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ราชการลูกจา้งประจ าท่ีมีสิทธ์ิตามระเบียบ 

วตัถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าส่วนราชการ 

ล าดบัท่ี ผงัขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

  สถานศึกษา  

2 
 

สถานศึกษาตรวจสอบรวบรวมส่งส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  สถานศึกษา  

3 
 

สพป./สพม.ตรวจสอบและลงโปรแกรมลงโปรแกรม 
OBEC KR 

  คณะกรรมการ  

4 น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติั
พิจารณา 

  ผูบ้งัคบับญัชา  

5 จดัส่งเอกสารใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายในวนัท่ี 10 มกราคม ของปีท่ีขอพระราชทาน 

  สพป./สพม.  

  แจง้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 

    

 

 

 

 

 

 



1.  ช่ือกระบวนงาน  
งานจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจา้งประจ า   

และพนกังานราชการ 

2.วตัถุประสงค์ 
        เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3.ขอบเขตของงาน 
                   การจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจา้งประจ า ด าเนินการเม่ือ ไดรั้บแจง้การจดัสรรจาก สพฐ. แลว้น ามาพิจารณาใหก้บัผูท่ี้มีสิทธิรับ 
ตามความเหมาะสม  ความจ าเป็น ท่ีตอ้งใชป้ระดบัและจ านวนท่ีไดรั้บ 

4.ค าจ ากดัความ 
  - 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  เม่ือไดรั้บการจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจดัสรร 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บพระราชทาน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นใชป้ระดบั 

6.Flow  chart การปฏิบัติงาน 
 

เม่ือไดรั้บการจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ขั้นต ่ากวา่สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิมาลาจาก สพฐ. 

  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติั 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผูรั้บไดพ้ระราชทาน 

 
จ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผูไ้ดรั้บพระราชทานและ
คืนเคร่ืองชั้นต ่า 

  
 
 
 
 

จดัท ำทะเบียนเคร่ืองรำชฯและผู้ได้รับจดัสรร 
 

รำยงำน สพฐ. 



ข้อสังเกตในการปฏิบัติ   
  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มีความตอ้งการท่ีจะรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ทุกรายเพื่อเป็นเกียรติกบัตวัเอง 

7.แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
  บญัชีรายช่ือผูไ้ดรั้บการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ตวัอยา่งตามภาคผนวก 
 
8.เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ.2536 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

8.2 หนงัสือส านกัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง  การจ่าย  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากวา่สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิประจ าปีซ่ึงส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดจ้ดัสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากวา่สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิมาลาเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของงบประมาณเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถจดัสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากวา่สายสะพายเพื่อจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ไดรั้บพระราชทานครบทุกราย จึงจ าเป็นตอ้งเฉล่ียจ่ายใหก้บักระทรวงทราบ กรมต่าง ๆ โดยในการจดัสรร
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งใชป้ระดบัและความเหมาะสม 

9.  สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือกระบวนงาน  :  การจัดสรรเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

ช่ืองาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหสัเอกสาร 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนการ  :การจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งประจ า ด าเนินการเม่ือ ไดรั้บแจง้การจดัสรรจาก สพฐ. แลว้
น ามาพิจารณาใหก้บัผูท่ี้มีสิทธิรับตามความเหมาะสม  ความจ าเป็น ท่ีตอ้งใชป้ระดบัและจ านวนท่ีไดรั้บ 
วตัถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ล าดบัท่ี ผงัขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือไดรั้บการจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ขั้นต ่ากวา่สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิมาลา 

  สถานศึกษา  

2 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติั 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผูรั้บไดพ้ระราชทาน 

  สถานศึกษา  

3 
 

จ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผูไ้ดรั้บพระราชทาน/รับคืน
ชั้นต ่า 

  คณะกรรมการ  

4 จดัท าทะเบียนเคร่ืองราชฯและผูไ้ดรั้บจดัสรร 
 

  ผูบ้งัคบับญัชา  

5 รายงาน สพฐ.   สพป./สพม.  

 

 

 

 

 

 



1. ช่ือกระบวนงาน  
งานจดัท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2. วตัถุประสงค์ 
    เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการด าเนินงานท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3. ขอบเขตของงาน 
การจดัท าทะเบียนคุมการเสนอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ของส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเพื่อตรวจสอบกบัการประกาศ 
พระราชฯในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบเทียบกรณีผูข้อซ ้ าในปีถดัไป 

4. ค าจ ากดัความ 
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจดัท าทะเบียนคุมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จากบญัชีสรุปในโปรแกรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

(OBEC_KR) ด าเนินการดงัน้ี 
1. รวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2. บนัทึกลงในโปรแกรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  (OBEC_KR) 
3. พิมพร์ายงานเป็นแบบสรุปในแต่ละชั้นตรา เพื่อจดัท าเป็นทะเบียนคุมผูเ้สนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow chart การปฏิบัติงาน 
 
 

รวบรวมแบบรายงานการเสนอขอ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ผูมี้คุณสมบติั 
ตามบญัชีหมายเลข 7 ทา้ยระเบียบฯ 

 
 

บนัทึกลงในโปรแกรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
                             (OBEC_KR) 

 
 

พิมพร์ายงาน 
เพื่อจดัท าเป็นทะเบียนคุม 

 
7. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

- 

8. เอกสาร/หลกัฐานอ้าง 
               8.1  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัเป็น
ท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และท่ีแกไ้ข 

     8.2  หนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วา่ดว้ยการขอพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาในแต่ละปี  

9.  สรุปมาตรฐานงาน       
 
 

 
 
 



ช่ือกระบวนงาน  : การจัดท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

ช่ืองาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหสัเอกสาร 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนการ  :การจดัท าทะเบียนคุมการเสนอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เพื่อตรวจสอบกบัการประกาศพระราชฯในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบเทียบกรณีผูข้อซ ้ าในปีถดัไป 
วตัถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการด าเนินงานท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ล าดบัท่ี ผงัขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมแบบรายงานการเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ผูมี้
คุณสมบติัตามบญัชีหมายเลข 7 ทา้ยระเบียบฯ 

  สถานศึกษา  

2 
 

บนัทึกลงในโปรแกรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(OBEC_KR) 

  สถานศึกษา  

4 จดัท าทะเบียนเคร่ืองราชฯและผูไ้ดรั้บจดัสรร 
 

  ผูบ้งัคบับญัชา  

 
 

 

 

 



1.  ช่ือกระบวนงาน 
งานคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช ้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2.วตัถุประสงค์ 
           เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัการขอคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งใชเ้งินชดใชแ้ทน 

3.ขอบเขตของงาน 
         การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์กรณีชั้นรอง และกรณีวายชนมเ์ม่ือไดรั้บเคร่ืองราชฯ  ชั้นสูง
สูงข้ึนในตระกลูเดียวกนั และกรณีวายชนมท์ายาท ผูรั้บมรดกตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชฯดว้ย 

4.ค าจ ากดัความ 
  - 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          5.1  ด าเนินการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ผูใ้ด ใหเ้รียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นรองของตระกลูเดียวกนั ยกเวน้เหรียญจกัรพรรดิมาลาไม่ตอ้งเรียกคืน หรือเม่ือทราบวา่ขา้ราชการผูใ้ด 
ถึงแก่กรรมใหเ้รียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืนจากทายาท 
         5.2  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ตรวจสอบสภาพเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์วา่มีองคป์ระกอบครบถว้นหรือไม่แลว้ติดช่ือ-สกุลของผูส่้งคืน 
ก ากบัไวท่ี้ตวัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุกดวง/ส ารับโดยไม่ตอ้งส่งกล่องคืนไปดว้ย 

5.3  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ตรวจสอบและจดัท าเอกสารตามท่ีก าหนดรวบรวมส่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีส่งคืน  
            กรณีผูไ้ดรั้บพระราชทานไม่สามารถส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดตอ้งใหผู้ไ้ดรั้บ
พระราชทานหรือทายาทน าเงินชดใชแ้ทนราคาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามราคาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Flow chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
                 การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ กรณีขา้ราชการยา้ย โอน เปล่ียนสังกดั หรือกรณีถึงแก่กรรม
ยงัมีการติดตามใหคื้น ยงัมีปัญหาในระดบัการปฏิบติัอยูม่าก 

7.แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
  - 

8.เอกสาร/หลกัฐานอ้าง 
              8.1.พระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่ชา้งเผอืกและคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย พ.ศ.2484 ก าหนดวา่เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีไดรั้บพระราชทาน
ชั้นสูงสุด (ของแต่ละตละกลู) เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานวายชนมผ์ูรั้บมรดกจะตอ้งส่งคืนภายใน 30 วนั ถา้ส่งคืน
ไม่ได ้ดว้ยประการใดๆกองมรดกจะตอ้งชดใชร้าคาแทนตามกรณี 
             8.2  พระราชบญัญติัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิง่ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534 
ก าหนดวา่เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ีไดรั้บพระราชทานชั้นสูงข้ึนผูรั้บพระราชทาน
ตอ้งส่งคือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง ถา้ผูรั้บพระราชทานส่งคืนไม่ไดด้ว้ยประการใดๆผูรั้บพระราชทาน
จะตอ้งชดใชร้าคาแทนตามท่ีราชการก าหนด 
            8.3  พระราชบญัญติัเหรียญจกัรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) พ.ศ.2484 ก าหนดวา่การพระราชทาน
เหรียญจกัรพรรดิมาลา พระราชทานเป็นกรรมสิทธ์ิ เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานวายชนม ์ใหท้ายาทโดยชอบ
ธรรมรักษาไวเ้ป็นท่ีระลึก แต่ถา้ผูไ้ดรั้บพระราชทานก็ดี ทายาทโดยชอบธรรมก็ดี ประพฤติตนไม่สมเกียรติ 
อาจทรงเรียกคืนไดถ้า้ส่งคืนไม่ไดด้ว้ยประการใดๆภายใน 30 วนั จะตอ้งชดใชร้าคาเหรียญนั้น 

หน่วยงานเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกลูเดียวกนั
ของผูข้อหรือผูถึ้งแก่กรรมเรียกคืนจากทายาท 

 

สพป./สพม. ตรวจสอบ/จดัท าเอกสาร 
 

สพฐ. ตรวจสอบ/จดัท าเอกสาร 
 



9. สรุปมาตรฐานงาน ช่ือกระบวนงาน  : การคืนเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
ช่ืองาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหสัเอกสาร 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนการ  :การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์กรณีชั้นรอง และกรณีวายชนมเ์ม่ือไดรั้บเคร่ืองราชฯชั้นสูงสูงข้ึนในตระกลูเดียวกนั  
และกรณีวายชนมท์ายาท ผูรั้บมรดกตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชฯดว้ย 
วตัถุประสงค์  : 

          เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัการขอคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งใชเ้งินชดใชแ้ทน 

ล าดบัท่ี ผงัขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรั้บผดิชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกลู
เดียวกนัของผูข้อหรือผูท่ี้ถึงแก่กรรมเรียกคืนจากทายาท 

  สถานศึกษา  

2 
 

สพท.ตรวจสอบ/จดัท าเอกสาร   สถานศึกษา  

3 
 

สพฐ.ตรวจสอบ/รวบรวมส่งหน่วยงานทีเก่ียวขอ้ง   คณะกรรมการ  

 

 

 

 



1.ช่ืองาน(กระบวนงาน):การขอพระราชทานน า้หลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ
พระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ  หีบเพลงิ  (ตรวจสอบว่าใช้ค าใด) 
 2. วตัถุประสงค์ 
      เพื่อเป็นแนวปฏิบติั การด าเนินการ ขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ
พระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 
3.ขอบเขตของงาน 
           1.การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ (ขา้ราชการเสียชีวติ) 
        2.การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 
              2.1 บิดาหรือมารดาของขา้ราชการเสียชิวติ 
              2.2 กรณีขา้ราชการบ านาญท่ีไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ “บ.ม.”ข้ึนไป 
4.ค าจ ากดัความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
           ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดส้รุปแนวปฏิบติัการขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ การขอ
พระราชทานเพลงศพและหีบศพ 
         1.เจา้ภาพ (ญาติ  บุตรธิดา  สามี  ภรรยา) น ารายละเอียดผูเ้สียชีวติ พร้อมหลกัฐานใบมรณะบตัร
หลกัฐานการมีสิทธ์ิขอรับพระราชทาน เช่นประกาศเคร่ืองราชฯส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาบตัร
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นของญาติ และผูเ้สียชีวติ ก าหนดการฌาปนกิจ วนั เวลา สถานท่ี สุสาน 
         2.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบตัรผูมี้สิทธิพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
        3.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการรวบรวมและส่งหลกัฐานตามขอ้ 1 ถึงเลขาธิการพระราชวงั 
         4.เจา้ภาพน าหนงัสือติดต่อส านกัพระราชวงั โดยประสานงานท่ีกองพระราชพิธีราชวงัเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
            กรณีเจา้ภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิง,ดิน,น ้าอาบพระราชทานดว้ยตนเองจะมอบใหผู้อ่ื้นไปรับแทน
ก็ได ้โดยน าตน้เร่ือง หนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาบตัรประจ าตวัผูแ้ทนไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีกองพระราช
พิธี ส านกัพระราชวงั 
        5.เจา้ภาพหรือผูแ้ทนควรไปรับก่อนวนัพระราชทาน อยา่งนอ้ย 3 วนั 
        6.ผูม้ารับควรแต่งกายสุภาพ น าไปไวท่ี้โตะ๊หมู่หนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 



6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                                                     แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
       1.การตรวจสอบหลกัฐานผูมี้สิทธ์ิขอพระราชทานโดยสิทธ์ิผูต้ายหรือทายาท 
     2.การยืน่ค  าขอพระราชทานกรณีปกติ สามารถยืน่ต่อ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือพระราชวงั 
     3.ส าหรับกรณีท่ีทายาทเป็นขา้ราชการระดบั 6 ข้ึนไปสามารถเสนอขอพระราชทานโดยตรงยงัส านกั
พระราชวงัได ้
    4.ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั คือการจดัท่ีให้เหมาะสมกบัพิธี ทั้งสถานท่ี พิธีการ 
     5.คุณสมบติัของผูท่ี้ขอพระราชทาน 
         5.1 ผูท่ี้จะไดรั้บพระราชทานเพลิงศพหลวง หรือหีบเพลิง ตอ้งเป็นขา้ราชการ ต าแหน่งระดบั 2 ข้ึนไป 
หรือไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสรอยาภรณ์ตั้งแต่ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 
       5.2 ผูข้อพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ จะตอ้งเป็นบุตร ธิดา และเป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 6 ข้ึนไป 
     6.การพระราชทานเพลิงศพ ตอ้งไม่ตรงกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัเฉลิมฉลองสิริราชสมบติั พระ
ราชพิธีฉตัรมงคล และวนัศุกร์ 
     7.ขา้ราชการ ผูข้อพระราชทาน ท่ีท าลายชีพตนเอง ไม่พระราชทาน 
7.แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
8.เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
      1.การขอพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอ
พระราชทานหีบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี ส านกัพระราชวงั 

       เจา้ภาพแจง้ 

      วตัถุประสงค ์
   เจา้หนา้ท่ี สพท. 
        ตรวจสอบ 

               พิธี 

         พระราชทาน 

              ส านกั 

            พระราชวงั 

การจดัท่ีเหมาะสมก่อน 

ถึงวนัพระราชทาน 

รับพระราชทาน 

เคร่ืองเกียรติฯ 



      2.ประกาส านกัพระราชวงั เร่ืองเคร่ืองเกีนรติยศประกอบศพท่ีไดรั้บพระราชทาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน 
2545 
      3.ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี ส านกัพระราชวงั 
      4.ขอ้เสนอแนะการปฏิบติัเก่ียวกบัพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยงัต่างจงัหวดั 
 



1.  ช่ืองาน   
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

 
2.  วตัถุประสงค์ 
 เอกสารฉบบัน้ีท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการลาศึกษาต่อ 
 2.1  เพื่อเป็นการพฒันาขา้ราชการครู  และบุคลากรการศึกษาใหไ้ดรั้บวฒิุสูงข้ึน 
 2.2  เพื่อเสริมสร้างให้ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
 2.3  เพื่อเป็นการพฒันาวชิาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
 
3.  ขอบเขตงาน 
 การลาศึกษา หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้
ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติังานวจิยัและพฒันา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 มาตรา 81 ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการส่งเสริม สนบัสนุน ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาโดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติังานวจิยัและพฒันาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบ้งัคบับญัชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั โดยอนุมติั ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีสิทธิไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม  
หรือวจิยั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
 การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเ้วลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
 การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใชเ้วลาราชการไปศึกษา 

3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
5. การค านวณเงิน และเรียกชดใชทุ้นกรณีผดิสัญญา 



6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
 
4.  ค าจ ากดัความ 

  4.1  ก.ค.ศ.  หมายถึง  คณะกรรมการขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 
   4.2  การลาศึกษา  หมายถึง  การไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ห รือ
ปฏิบติังานวจิยัทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ 
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ   
   การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  หมายถึง  การลาศึกษาต่อโดยใชเ้วลาราชการเต็มเวลา  แบ่งเป็น  
2  ประเภท  คือ 
   ประเภท  ก  ไดแ้ก่  ประเภทท่ีหน่วยงานตน้สังกดัคดัเลือกส่งไปศึกษา 
   ประเภท  ข  ไดแ้ก่  ประเภทท่ีตอ้งไปสมคัรสอบคดัเลือก  หรือ  คดัเลือกในสถาบนัการศึกษาดว้ย
ตนเอง 
   1.1  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท  ก 
     1.1.1.  สพฐ.  แจง้พิจารณาโควตาประเภท  ก  มาให ้ สพท. 
     1.1.2.  เจา้หนา้ท่ี  สพท.  ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษา  เพื่อขอโควตาประเภท  ก  เพิ่ม  และ
ด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติัท่ี  สพฐ.  ก าหนด 
     1.1.3.  แจง้รายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกไปยงัสถาบนัการศึกษาโดยตรง  พร้อมทั้งแจง้ผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกไปด าเนินการตามมขั้นตอนของสถาบนัการศึกษา  และรายงาน  สพฐ.  ทราบ 
     1.1.4.  จดัท าค าสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผูมี้อ  านาจอนุญาตไปศึกษาต่อ  และจดัท าสัญญา  และ
สัญญาค ้าประกนั 
     1.1.5.  จดัท าหนงัสือส่งตวัขา้ราชการท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาศึกษาไปยงัสถาบนัการศึกษา 
     1.1.6.  แจง้หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
     1.1.7.  รายงานจ านวนขา้ราชการท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษา  ขยายเวลา  กลบัเขา้ปฏิบติัราชการเม่ือ
เสร็จส้ินการลาศึกษาต่อ  โดยรายงานให ้ สพฐ.  ทราบ  ทุกภาคการศึกษา 
   1.2  ขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท  ข 
     1.2.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 



  1)  รับค าขออนุญาตไปสมคัรสอบคดัเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท  ข 
  2)  ตรวจสอบเอกสาร 
  3)  อนุญาตไปสมคัรสอบ 
  4)  อนุญาตไปศึกษาต่อ  ภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท  ข  (เม่ือผูข้ออนุญาตสอบคดัเลือก
ไดแ้ลว้) 
    -  ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  ก าหนด  2  ปี 
    -  ระดบัปริญญาเอก  ก าหนด  4  ปี 
    เอกสารหลกัฐาน  -  ผลการสอบคดัเลือกจากสถาบนัการศึกษา  และส าเนา  ก.พ. 7 
  5)  จดัท าสัญญาลาศึกษาต่อ  และสัญญาค ้าประกนั 
  6)  จดัท าค าสั่งใหล้าศึกษาต่อเสนอผูมี้อ านาจตามล าดบัชั้น 
  7)  จดัท าหนงัสือส่งตวัขา้ราชการท่ีลาศึกษาไปยงัสถาบนัการศึกษา 
  8)  รายงานจ านวนขา้ราชการท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษาต่อ  ให ้ สพฐ.  ทราบ 
     1.2.2  การขยายเวลาศึกษาต่อ 
  1)  รับค าขอของผูล้าศึกษาต่อส่งหลกัฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนส้ินสุดสัญญาไม่
นอ้ยกวา่  15  วนั 
  2)  เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
    -  ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  ไดไ้ม่เกินคร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  ไม่เกิน  2  คร้ัง  
หรือไม่เกิน  1  ปีการศึกษา 
  3)  จดัท าสัญญา  และสัญญาค ้าประกนั 
  4)  จดัท าค าสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผูมี้อ านาจอนุญาต 
  5)  แจง้ผูข้ออนุญาตและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6)  รายงานจ านวนขา้ราชการทั้ไดรั้บอนุญาตใหข้ยายเวลาศึกษาให ้ สพฐ.  ทราบ 
   1.2.3  การกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
  1)  รับค าร้องผูท่ี้ไปศึกษาต่อประสงคข์อกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 
  2)  ตรวจเอกสาร (หนงัสือจากสถานศึกษา ,  แบบค าร้องขอกลบั) 
  3)  เสนอค าสั่งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการต่อผูมี้อ  านาจอนุญาต 
  4)  แจง้ผูข้ออนุญาตและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  5)  รายงาน  สพฐ. 
  



  1.2.4  การท าสัญญา 
  1)  จดัท าสัญญา  และสัญญาค ้าประกนัตามแบบท่ี  สพฐ.  ก าหนด 
    -  การท าสัญญา 
    จดัท าสัญญา  จ  านวน  2  ชุด  (เก็บไวท่ี้  สพท./สพฐ.  1  ชุด  และผูใ้หส้ัญญา  1  ชุด)  ทั้งน้ี  
ผูรั้บสัญญาเป็นผูเ้ก็บสัญญาและสัญญาค ้าประกนั  ชุดท่ีติดอากรแสตมป์  10  บาท  และ  1 บาท  รวม  11 บาท  
(ฉบบับจริง)   

- เอกสารของผูจ้ดัท าสัญญาลาศึกษาต่อ  และผูค้  ้าประกนั 
  ก.  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  พร้อมส าเนา  1  ฉบบั 
  ข.  ทะเบียนบา้น  พร้อมส าเนา  1  ฉบบั 
  ค.  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหยา่  (ถา้มี)  พร้อมส าเนา  1  ฉบบั 
  ง.  หนงัสือยนิยอมใหท้ าสัญญา  หรือค ้าประกนัของคู่สมรส (กรณีผูท้  าสัญญา  หรือผูค้  ้าประกนั
มีคู่สมรส) 
  จ.  รูปถ่าย  1  น้ิว  จ  านวน  2  รูป  (เฉาะผูใ้หส้ัญญาเท่านั้น) 
  ฉ.  กรณีไม่สามารถหาผูค้  ้าประกนั  ใหแ้นบบนัทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ 
  -  ผูท้  าสัญญา  และผูค้  ้าประกนัตอ้งน าบุคคลต่อไปน้ี  มาในวนัท าสัญญาดว้ย 
  ก.  คู่สมรสของผูท้  าสัญญา  (ถา้มี) 
  ข.  ผูค้  ้าประกนั  จ  านวน  1  คน 
  ค.  คู่สมรสของผูค้  ้าประกนั  (ถา้มี) 
  -  การติดอากรแสตมป์  สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์  1  บาท  และสัญญาค ้าประกนั  10  
บาท  (ติดอากรแสตมป์ท่ีคู่ฉบบั ๆ ละ 1 บาท  การจดัท าส าเนาคู่ฉบบัโดยสถานศึกษาจ านวน  2  ชุด  และสพท./
สพฐ.  1  ชุด) 
  2)  เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค ้าประกนั 
  3)  มอบสัญญาใหก้บัผูไ้ปศึกษาต่อ 
   2.  การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลา 
   2.1  การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     2.1.1  รับค าขอของผูป้ระสงคจ์ะศึกษาต่อขออนุญาตสมคัรสอบคีดเลือกต่อผูมี้อ  านาจอนุญาต 
     2.1.2  เม่ือสอบคดัเลือกได ้ ใหน้ าหลกัฐานผลการสอบคดัเลือกจากสถาบนัการศึกษา  เสนอต่อผูมี้
อ านาจอนุญาต 



     2.1.3  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั  ตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  1)  มีอายไุม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์  นบัถึงวนัท่ี  15  มิถุนายน  ของปีท่ีเขา้ศึกษา  กรณีอายเุกินให้
อยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
  2)  ตอ้งมีเวลารับราชการติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  12  เดือนเต็ม 
     2.1.4  จดัท าสัญญาลาศึกษาและสัญญาค ้าประกนัคนละ  2  ฉบบั  (เก็บไวท่ี้ผูรั้บสัญญา  1  ฉบบั  ผูไ้ป
ศึกษา  1  ฉบบั) 
     2.1.5  จดัท าค าสั่งใหไ้ปศึกษา 
     2.1.6  จดัท าหนงัสือส่งตวัไปศึกษา 
     2.1.7  เม่ือผูไ้ปศึกษาส าเร็จการศึกษา  ใหจ้ดัท าค าสั่งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 
    2.1.8  รายงาน  สพฐ.  
   2.2  การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
    ขั้นตอน การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
     2.2.1  รับเร่ืองไปศึกษาต่อ 
     2.2.2  ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
     2.2.3  เสนอรายงานผูบ้งัคบับญัชา  ทราบ 
     2.2.4  แจง้ผูไ้ปศึกษาต่อทราบ 
 3.  การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคฤดูร้อน 
   ข้ันตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
   3.1  การลาศึกษาต่อ 
     3.1.1  รับค าขอผูป้ระสงคจ์ะศึกษาต่อ 
     3.1.2  ตรวจสอบเอกสาร 
     3.1.3  จดัท าสัญญา  และสัญญาค ้าประกนั  ด าเนินการเช่นเดียวกบัการศึกษาต่อภาคปกติ 
     3.1.4  เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  ต่อบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้นตอน 
     3.1.5  จดัท าค าสั่งใหข้า้ราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
     3.1.6  แจง้ผูไ้ปศึกษาต่อแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถาบนัการศึกษา 
     3.1.7  รายงาน  สพฐ. 
   3.2  การกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
     3.2.1  ผูล้าศึกษาต่อส่งแบบค าร้องขอกลบั ฯ 
     3.2.2  ตรวจสอบเอกสาร 



  1)  แบบค าร้องขอกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิม  (แบบท่ี  5) 
  2)  หนงัสือจากสถาบนัการศึกษาส่งตวักลบัโดยระบุวนัท่ีส่งตวักลบั 
  3)  เอกสารท่ีแสดงวา่ส าเร็จการศึกษา 
     3.2.3  จดัท าค าสั่งใหข้า้ราชการซ่ึงไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิม 
     3.2.4  การรายงานจ านวนผูล้าศึกษาไป  สพฐ. 
 การฝึกอบรมภายในประเทศ 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   4.1  ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ  (ตามหลกัเกณฑ)์ 
   4.2  การอบรม  หากอบรมระยะเวลาเกินกวา่  6  เดือน  หรือทางราชการจะตอ้งจ่ายเงิน เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการอบรมเกินกวา่  5,000  บาท  ตอ้งจดัท าสัญญา 
   4.3  จดัท าสัญญา  (กรณีผูล้าไปฝึกอบรมยา้ยต่างเขตพื้นท่ีใหเ้ก็บสัญญาไวท่ี้  สพท.  เดิม  แต่ตอ้งแจง้
ใหห้น่วยงานใหม่ทราบ) 
   4.4  จดัท าค าสั่งใหไ้ปฝึกอบรมภายในประเทศ  และกลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 
   4.5  รายงาน  สพฐ. 
 5.  การค านวณเงิน  และเรียกชดใช้ทุนกรณผีดิสัญญา 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 กรณีผูล้าศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติัการวจิยัภายในประเทศ  ผดิสัญญาการชดใชทุ้นใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   5.1  ค าวณการชดใชทุ้นตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  และตามประกาศของ  
สพฐ. 
   5.2  แจง้เรียกช าระหน้ีจากผูผ้ดิสัญญาและผูค้  ้าประกนั  โดยวธีิส่งทางไปรษณียต์อบรับ 
   5.3  หากผูผ้ดิสัญญาหรือผูค้  ้าประกนั  ยนิยอม  ชดใช ้ ให้รับชดใชแ้ลว้รายงาน  สพฐ. 
   5.4  หากขอผา่นช าระใหผู้มี้อ  านาจ  (ผูรั้บมอบอ านาจ)  พิจารณาโดยค านึงถึงหลกัเกณฑท่ี์
กระทรวงการคลงัก าหนด 
   5.5  หากผูผ้ดิสัญญา  หรือผูค้  ้าประกนัปฏิเสธ  หรือเพิกเฉย  ใหร้วบรวมเอกสาร  หลกัฐานทั้งหมด
รายงาน  สพฐ.  โดยด่วน  อยา่ใหข้าดอายคุวาม 
 6.  การลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
 ข้ันตอนการด าเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ  ณ  ต่างประเทศ 
   6.1  รับค าขอของขา้ราชการท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตไปศึกษาต่อ  ณ  ต่างประเทศ  พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 



   6.2  ตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้น 
   6.3  เสนอผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อเสนอเร่ืองไปยงั  สพฐ. 
   6.4  สพฐ.  แจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบจากส านกังาน  ก.พ.  และจดัท าค าสั่งส่งใหข้า้ราชการไปศึกษา
ต่อ  ณ  ต่างประเทศ 
   6.5  จดัท าสัญญาและสัญญาค ้าประกนั  (ผอ.สพท.  ลงนามในสัญญา) 
   6.6  ส่ง  สัญญาไป  สพฐ. 
   6.7  แจง้สถานศึกษาเพื่อแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การศึกษาต่อ  ณ  ต่างประเทศ  ตอ้งประสานเก่ียวขอ้งกบัส านกังาน  ก.พ.  ดว้ย 
 กรณีขอรับทุน  หรือไดรั้บทุน  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรั้บดว้ย 
 
6.  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
           
        
 
 
 
 
 
          
 
 
7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
   7.1  แบบส ารวจ 
   7.2  สัญญาลาศึกษา 
 
 
 

 แจ้งหลกัเกณฑ์ 
 และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ให้สถานศกึษาทราบ 
 

เสนอผู้บงัคบับญัชา 
อนญุาต 

รายงาน  สพท. 

ผู้ศกึษารายงานผลการศกึษา 
ระหวา่งลาศกึษา 

ขอกลบัเข้ารับราชการ 
เมื่อจบการศกึษา 



8.  กฎหมาย  ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการให้ขา้ราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.

2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการให้ขา้ราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.

2538 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ .ศ.2547 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547 เร่ือง ให้

ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติั
งานวจิยัภายในประเทศ พ.ศ.2547 

4. ค าสั่ง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1602/2547 สั่ง ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547 
5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/5184 ลงวนัท่ี 30 

มีนาคม 
   6.  ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี 1281/2547 สั่ง  ณ  วนัท่ี 7 เมษายน  2547 
 7.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบติัการวจิยัและดูงาน  
ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ. 2549 
 8.  หนงัสือกรมบญัชีกลาง  ท่ี  กค 0406.2/ว.410  ลงวนัท่ี  23 พฤศจิกายน  2550 
 9.  ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี  307/2551 สั่ง  ณ  วนัท่ี 20 มีนาคม 2551 
 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 



1. กระบวนงาน    
งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
2.  วตัถุประสงค์   
   เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือปฏิบติังานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 
 ด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา  เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ  ปกป้องคุม้ครองระบบคุณธรรมและ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระราชบญัญติัและระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  มาตรา  23  “ให ้  อ.
ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัน้ี ...  (5)  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเสริมสร้างขวญั
ก าลงัใจ  การปกป้องคุม้ครองระบบคุณธรรม  การจดัสวสัดิการและการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา”  มาตรา  75  วรรคหน่ึง  “ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีความคิดริเร่ิม  สร้างสรรค ์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์ ใหก้ระทรวงเจา้
สังกดั  ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 
 
4.  ค าจ ากดัความ 
     อ.ก.ค.ศ.  หมายถึง  อนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ประสานการจดัสรรงบประมาณ  โดยเสนอเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ และผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษใ์หไ้ดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 5.2  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา  ก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิการ
สรรหาและคดัเลือกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 5.3  เสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์
 5.4  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาและคดัเลือกไปยงัสถานศึกษา
ในสังกดัทั้งภาครัฐและเอกชน 



 5.5  สถานศึกษาแจง้ขา้ราชการในสังกดัทราบ  ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด  แลว้ส่งประวติัและ  
ผลงานตามแบบท่ีก าหนดไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5.6  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูส้มควรไดรั้บยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ  ใหเ้ป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ  ยติุธรรม  โดยค านึงถึงความประพฤติวนิยัและการรักษาวนิยั  การปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  ความรู้ความสามารถ  และผลงานการปฏิบติังาน  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ แลว้
เสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหค้วามเห็นชอบ 
 5.7  ประกาศผลการสรรหาและคดัเลือกผูท้ีีี ่ไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหท้ราบโดยทัว่กนั  และ
ด าเนินการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ    เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี  เช่น  การจดัแสดงผลงาน  การเผยแพร่ประวติั
และผลงานทางส่ือ  ส่ิงพิมพ ์ หรือทางเวป็ไซต ์ เป็นตน้ 
 5.8  ด าเนินการมอบเกียรติบตัรหรือรางวลัในโอกาสอนัสมควร 
 5.9  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้ าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 
6.  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท ำหลกัเกณฑ์ 
วิธีกำรสรรหำและคดัเลอืก 

น ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำพจิำรณำ 
หลกัเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำและคดัเลอืก 

ด ำเนินกำรสรรหำ 
และคดัเลอืก 

ประกำศหลกัเกณฑ์ 
วิธีกำรสรรหำและคดัเลอืก 

ประกำศผลและ 
ประชำสมัพนัธ์ 

มอบเกียรติบตัรหรือรำงวลั 
ตำมโอกำสอนัสมควร 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 
   7.1  ใบสมคัรเพื่อคดัเลือก 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การด าเนินการสรรหาและคดัเลือกผูท่ี้สมควรไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  อาจแบ่งเป็นประเภทและระดบั
ต่าง ๆ  เช่น ประเภทผูบ้ริหารการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขา้ราชการครูแยกตามระดบัช่วงชั้น  หรือกลุ่ม
สาระท่ีสอน  เป็นตน้ 

 
8.  เอกสาร / หลกัฐานอ้างองิ 

8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2551  มาตรา  23  และ  มาตรา  75 
 8.2  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  9 (6) 
 8.3  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  พ.ศ. 
2550 
 8.4  ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ือง  การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 
 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 


