จัดทาโดย

นางสาวสมจิตร มาตรทอง
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา/การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.)/ (ป.ช.) ประจาปี 2561/2562 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
…………..
หลักการและเหตุผล
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น สาหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มีบาเหน็จ
ความชอบต่อแผ่นดิน แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและผู้ที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ใช้ประดับในงานพระ
ราชพิธี และในงานมงคล ทั้งที่เป็นของหลวงและของราษฎร เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติติยศและธรรมเนียมอันดีงาม
ของบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 มีเพียง 3 ชั้น และเมื่อปี พ.ศ. 2416 ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า
“เครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุดมงกุฎสยาม”
วัตถุประสงค์
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น สาหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มีบาเหน็จ
ความชอบต่อแผ่นดิน ผู้ได้รับพระราชทานฯ ต้องตระหนักถึงความสาคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าเป็น
เครื่องประดับที่สูงค่ายิ่ง ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ.2536/ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และเมื่อได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปแล้วควรที่จะดารงคุณงามความดีไว้ให้สัมพันธ์กับคุณค่าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพราะเป็น
สิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่ผู้ที่มีบาเหน็จความชอบเท่านั้น
เป้าหมาย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการที่ เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมา ประจาปี 2561/2562 ได้รับการประกาศรายชื่อ
ในราชกิจจานุเษกษา ในปี พ.ศ. 2561/2562 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ครบตามจานวนที่เสนอขอพระราชทานฯ ในปี พ.ศ. 2561/2562 จานวน 256 ราย มีรายละเอียด
ดังนี้.-

ผูเ้ สนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2561
1. ข้าราชการครู
ชั้นตรา ท.ช.
ชั้นตรา ท.ม.
ชั้นตรา ต.ช.
ชั้นตรา ต.ม.
ชั้นตรา จ.ม.
ร.จ.พ.
รวม

บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ

13 รา
2 ราย
- ราย
10 ราย
- ราย
10 ราย
35 ราย

สตรี
สตรี
สตรี
สตรี
สตรี
สตรี
สตรี

13
14
34
1
20
82

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวมทั้งสิ้น

26 ราย
16 ราย
- ราย
44 ราย
1 ราย
30 ราย
117 ราย

-22..ลูกจ้างประจา
ชั้นตรา บ.ช. บุรุษ 1 ราย
สตรี - ราย
รวม 1 ราย
ชั้นตรา จ.ม.. บุรุษ 2 ราย
สตรี - ราย
รวม 2 ราย
รวม
บุรุษ 3 ราย
สตรี - ราย
รวมทั้งสิ้น 3 ราย
3.ข้าราชการครูตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน/เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจาปี 2561 จานวน 12 ราย ข้าราชการครูตาแหน่งผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ
ชั้นตรา ป.ม. บุรุษ 11 ราย
สตรี 1 ราย
รวม 12 ราย
รวม
บุรุษ 11 ราย
สตรี - ราย
รวมทั้งสิ้น 12 ราย

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2562
1. ข้าราชการครู/บุคลาการทางการศึกษา (ข้าราชการพลเรือน)
ชั้นตรา ท.ช.
ชั้นตรา ท.ม.
ชั้นตรา ต.ม.
ร.จ.พ.

บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ

2
9
6
5

ราย
ราย
ราย
ราย

สตรี
สตรี
สตรี
สตรี

19
25
21
23

ราย
ราย
ราย
ราย

รวม

บุรุษ 22 ราย

สตรี 88 ราย

บุรุษ 2 ราย
บุรุษ 2 ราย
บุรุษ 4 ราย

สตรี - ราย
สตรี - ราย
สตรี - ราย

รวม
รวม
รวม
รวม

21
34
27
28

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมทั้งสิ้น 110 ราย

2. ลูกจ้างประจา
ชั้นตรา จ.ม.
ชั้นตรา บ.ช.
รวม

รวม 2 ราย
รวม 2 ราย
รวมทั้งสิ้น 4 ราย

3. พนักงานราชการ
ชั้นตรา บ.ช. บุรุษ - ราย
รวม
บุรุษ - ราย

สตรี 1 ราย
สตรี - ราย

รวม 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 1 ราย

4. ข้าราชการครูตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน/และบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจาปี 2562 จานวน 9 ราย
ข้าราชการครูตาแหน่งผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ชั้นตรา ป.ม. บุรุษ 8 ราย
สตรี 1 ราย
รวม 9 ราย
รวม
บุรุษ 8 ราย
สตรี 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 9 ราย

-3วิธีดาเนินงาน
วิธีปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติงาน ดังนี้.1. ต้องศึกษาและมีความเข้าใจในเจตนารมณ์แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2536 บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้. (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุสาหะ/ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
(3) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.2.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./
ท.ช.ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.2.1.1 แบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ............)
2.1.2 สาเนาประวัติ ก.พ.7
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช.
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องดาเนินการดังนี้.1. รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จากโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ลงทะเบียนรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. ตรวจสอบแบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2554 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานฯ กรอกข้อความในแบบ ขร.4/37 เช่น ชื่อ/
สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีที่บรรจุ/เงินเดือนปัจจุบัน/ตาแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอ
ชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งโรงเรียนทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรอกวัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ/วันเดือนปีเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือน/ถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน/ตรงกับสาเนาประวัติ
ก.พ.7 หรือไม่
4. ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าเสนอพระราชทานเครื่องราชฯมีชื่อ/สกุล/เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ขร.4/37 ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่

-45. เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องราชฯ ( INSIGATA – OBEC VER 2)
ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุล/ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับพระราชทานฯ
7. นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา
8. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
9. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ออกเลขที่ส่งหนังสือ
11. จัดส่งเอกสารให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ของปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย.11.1 แบบ ขร.2/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน 1 ชุด
11.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./
ท.ช. (ขร.4/37) จานวน 1 ชุด
11.3 สาเนาประวัติ ก.พ.7 /ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอพระราชทานบ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./
ท.ม./ท.ช.
จานวน 1 ชุด
11.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
11.5 แผ่นดิสก์ ที่สารองข้อมูลในโปรแกรม จานวน 1 แผ่น
2.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.2.2.1 แบบประวัติสาหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี พ.ศ............
2.1.2 สาเนาประวัติ ก.พ. 7
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องดาเนินการ ดังนี้.1. รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)จากโรงเรียนพร้อม
เอกสารลงทะเบียนรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. ตรวจสอบแบบ ประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจาปี.....)
วันที่บรรจุเข้ารับราชการต้องนับให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ นับถึง 28 กรกฎาคม ของปีที่ขอพระราชทาน/สถานที่ทางาน/
สถานศึกษาต้องกรอกรายละเอียดประวัติตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้วยความเรียบร้อยจน
ครบ 25 ปี/เงินเดือนต้องลงตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค.......) ทั้งนี้ ต้องดูจากสาเนาประวัติ
ก.พ.7 เป็นเกณฑ์การกรอกข้อมูลเพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ ของเอกสาร
3.ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล( แบบประวัติสาหรับเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจาปี.....) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร

-54. ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าเสนอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา มีชื่อ/สกุล/
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องราชฯ ( INSIGATA – OBEC VER 2 )
ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุล/ให้ตรงกัน
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับพระราชทานฯ
7. นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา
8. จัดส่งเอกสารให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ของปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย.8.1 แบบ ขร.5/37 (บัญชีแสดงจานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งขอพระราชทานให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ) จานวน 1 ชุด
8.2 แบบ ขร.7/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา)
จานวน 1 ชุด
8.3 แบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี .....
จานวน 3 ฉบับ
8.4 สาเนาประวัติ ก.พ.7 /สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้เสนอขอพระราชทานฯ จานวน 1 ชุด
8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
8.6 แผ่นดิสก์ ที่สารองข้อมูลในโปรแกรม จานวน 1 แผ่น
2.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.2.3.1 แบบ ขร 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ..............)
2.3.2 แบบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
2.3.3 แบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
2.3.4 สาเนาประวัติ ก.พ.7
2.3.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.3.6 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
2.3.7 หนังสือรับรองความประพฤติ
2.3.8 คาสั่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ระดับ 8/ระดับ 9
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และ (ป.ช.)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องดาเนินการ ดังนี้.1.
รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.) และ (ป.ช.) จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร

-62. ตรวจสอบแบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ...) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรอกข้อความใน แบบ ขร.4/37 เช่น ชื่อ/สกุล/
ระดับชั้น/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/ตาแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอชั้นตรา
อะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯ พร้อมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่ลงลายมือชื่อ
ให้ครบถ้วน
3. ตรวจสอบแบบ ขร.1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการกรอกข้อความในแบบฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
4.ตรวจสอบแบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อความในแบบฯ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรองความถูกต้อง/ให้ครบถ้วน/สมบูรณ์ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
5. ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์มงกุฎไทย) เพื่อความถูกต้อง/สมบูรณ์ของเอกสาร
6. ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมภรณ์
มงกุฎไทย มีชื่อ/สกุล/เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกันหรือไม่
7. ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ เช่น ชื่อ/สกุล/ตาแหน่ง/ชื่อโรงเรียน/ถูกต้อง/ตรงกัน
หรือไม่
8.หนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการออกหนังสือรับรองให้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ
9. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
10. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ออกเลขที่หนังสือส่ง
12. จัดส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย.12.1 แบบ ขร.4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ...................) จานวน 3 ฉบับ
12.2 แบบ ขร.1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จานวน 3 ฉบับ
12.3 แบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน 3 ฉบับ
12.4 แบบ ขร.3/37 (บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน 3 ฉบับ
12.5 สาเนาประวัติ ก.พ. 7 จานวน 3 ฉบับ
12.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ
12.7 หนังสือรับรองความประพฤติ จานวน 3 ฉบับ
12.8 คาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ระดับ 8/9

-7การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจา
หลักเกณฑ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าผู้นั้นได้กระทา
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรได้รับบาเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย
มิใช่พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ หรือครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชฯ ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และ
เพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย
บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
2. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3. ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือกระทาความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างดาเนินคดี
อาญาในศาลแม้คดีไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทาน
1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจาของส่วนราชการ
3. ต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือหรือลูกจ้าง
ประจาที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
2. 4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช.
ของลุกจ้างประจา จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.2.1.1 แบบ ลจ.2/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจาส่วนราชการซึ่งเสนอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ............)
2.1.2 สาเนาประวัติ ก.พ.7
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ของลูกจ้างประจา
จะต้องดาเนินการดังนี้.1.
รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จากโรงเรียน
พร้อมเอกสารลงทะเบียนรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

-82. ตรวจสอบแบบ ลจ.2/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจา ซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2553 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานฯ กรอกข้อความในแบบ ลจ.2/37 เช่น ชื่อ/
สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีที่บรรจุ/เงินเดือนปัจจุบัน/ตาแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งนี้ขอ
ชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งโรงเรียนทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. ตรวจสอบสาเนาประวัติ ก.พ.7 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรอกวัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ/วัดเดือนปีเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือน/ถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน/ตรงกับสาเนาประวัติ ก.พ.7
หรือไม่
4. ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าเสนอพระราชทานเครื่องราชฯมีชื่อ/สกุล/เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ลจ.2/37 ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องราชฯ ( INSIGATA – OBEC VER 2 )
ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุล/ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับพระราชทานฯ
7. นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา
8. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
9. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ออกเลขที่ส่งหนังสือ
11. จัดส่งเอกสารให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ของปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย.11.1 แบบ ลจ. 1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน 1 ชุด
11.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./. (ลจ.2/37)
จานวน 1 ชุด
11.3 สาเนาประวัติ ก.พ.7 /ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอพระราชทาน บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช.
จานวน 1 ชุด
11.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
11.5 แผ่นดิสก์ ที่สารองข้อมูลในโปรแกรม จานวน 1 แผ่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานราชการ
คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานราชการ
1.ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงาน เป็นพนักงานที่เทียบเท่าลูกจ้างประจาหมวด
ฝีมือขึ้นไป
2. 5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช.
ของพนักงานราชการ จะต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ ดังนี้.-

-92.1.1 แบบ ลจ.2/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการซึ่งเสนอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ............)
2.1.2 สัญญาจ้าง
2.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./ของพนักงานราชการ
จะต้องดาเนินการดังนี้.1. รับคาร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จากโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ลงทะเบียนรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. ตรวจสอบแบบ ลจ.2/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานราชการ ซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2554 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานฯ กรอกข้อความในแบบ ลจ.2/37 เช่น ชื่อ/
สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปีที่ทาสัญญาจ้าง/เงินเดือนปัจจุบัน/ตาแหน่งปัจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ได้รับก่อน/
ครั้งนี้ขอชั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบฯพร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่
ถูกต้องเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งโรงเรียนทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. ตรวจสอบสัญญาจ้าง ว่าผูเ้ สนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กรอกวัน/เดือน/ปี ที่ทาสัญญาจ้าง
ในปี พ.ศ. 2548 ถูกต้อง/ครบถ้วน/ หรือไม่
4. ตรวจสอบสาเนาทะเบียนบ้านดูว่าเสนอพระราชทานเครื่องราชฯมีชื่อ/สกุล/เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ลจ.2/37 ถูกต้อง/ตรงกันหรือไม่
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องราชฯ ( INSIGATA – OBEC VER 2)
ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อ/สกุล/ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับพระราชทานฯ
7. นาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา
8. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
9. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ออกเลขที่ส่งหนังสือ
11. จัดส่งเอกสารให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ขอปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย.11.1 แบบ ลจ. 1/37 (บัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จานวน 1 ชุด
11.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช./. (ลจ.2/37)
จานวน 1 ชุด
11.3 สัญญาจ้าง /ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
11.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคุณสมบัติ จานวน 1 ชุด
11.5 แผ่นดิสก์ ที่สารองข้อมูลในโปรแกรม จานวน 1 แผ่น

-10ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย ชั้นต่ากว่าสายสะพาย ประจาปี 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อังมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ากว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
จานวน ราย 241 จาแนกชั้นตรา ดังนี้.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั้นตรา)
ต.ม. จานวน 84 ราย
ต.ช. จานวน - ราย
ท.ม. จานวน 50 ราย
ท.ช. จานวน 41 ราย
ร.จ.พ. จานวน 35 ราย
จ.ม. จานวน 1 ราย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ)
ป.ม. จานวน 12 ราย
3. ลูกจ้างประจา ชั้นตรา
บ.ช. จานวน 18 ราย
จ.ม. จานวน 8 ราย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2552 แจ้งให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทราบ
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ประจาปี 2552 ว่าตรงกับรายชื่อ ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งมาหรือไม่
3. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ซ้า/หรือไม่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชฯ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
โรงเรียนว่าผู้ที่ไม่ได้รับขาดคุณสมบัติข้อใด/หรือขอซ้ากับปีไหน
4. หากตรวจสอบรายชื่อฯ แล้วพบว่า ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ย้ายไปดารงตาแหน่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างเขต เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชฯ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างเขต ทราบด้วย
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จาแนกตามชั้นตรา โดยดูรายชื่อฯ
จากการเรียงตัวอักษร จาก ก – ฮ ในแต่ละชั้นตรา จนครบรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
จนครบรายชื่อ จานวน 241 ราย
6. เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี 2560
จาแนกตาม ชั้นตรา บ.ม./บ.ช.จ.ม./จ.ช.ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช./ร.จ.พ. ตามลาดับ

-117. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
8. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ออกหนังสือส่ง
10. แจ้งโรงเรียนทราบ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มาให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จานวน 93 ดวง มีรายละเอียดดังนี้.1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560 ได้รับจัดสรร
จานวน 93 ดวง ได้แก่ชั้นตรา.1.1 ท.ช.
1.2 ท.ม.
1.3 ต.ช.
1.4 ต.ม.
1.5 ร.จ.พ.

บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ
บุรุษ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
2
6
5

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

สตรี
สตรี
สตรี
สตรี
สตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10 ดวง
11 ดวง
- ดวง
17 ดวง
30 ดวง

โดยให้จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จานวน ไม่น้อยกว่า
5 คน เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560 ในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 (ภาคเช้า) เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560
จะต้องดาเนินการดังนี้.1. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
2. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2560 (คณะกรรมการ จานวน 3 ราย)
4. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทาง ไปตรวจรับเครื่องราชฯ ตามจานวนที่ได้รับการ
จัดสรร ณ สานักกษาปณ์ (รังสิต) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ประจาปี 2560 ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อฯ ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทราบ
6. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จาแนกตามชั้นตรา
บ.ม./บ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช./ร.จ.พ. ประจาปี 2560

-127. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทานฯ ประจาปี 2557
8. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ ประจาปี
2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจาปี 2650
ให้ตรงกับรายชื่อที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ จาแนกตามชั้นตรา ให้ถูกต้องตรงกัน
10. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
11. บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. ออกเลขที่หนังสือส่ง
13. แจ้งโรงเรียนให้ทราบเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ
14. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ คร.1/52) เพื่อให้ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชฯ ลงลายมือชื่อผู้รับ จาแนกตามชั้นตรา บ.ม./บ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช./ร.จ.พ.
15. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
เสร็จเรียบร้อย ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย.15.1 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ คร.1/52) จานวน 1 ชุด
15.2 แบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2557
(แบบ คร.2/52) จานวน 1 ชุด
15.3 บัญชีสรุปจานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2557 (แบบ คร.3/52 ) จานวน 1 ชุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/มีความภาคภูมิใจ/
เป็นเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/มีขวัญกาลังใจ/
ในการปฏิบัติราชการ
3. เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2561/2562 จานวน 256 ราย ได้รับ
การประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา /และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี 2561/2562
ทุกราย
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

FLOW GHART การปฏิบัติงาน
บันทึกเสนอ ผอ. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจาปี

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

บันทึกลงในโปรแกรม INSIGIA-OBEC VER 2

จัดตั้งกรรมการสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ

จัดทางบหน้าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
บันทึกเสนอ ผอ./จัดทาหนังสือนาส่ง
จัดเอกสารรายงาน สพฐ

