
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

 

 

 

ของ 

นางสาวชุติพร  โดษะนันทน์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

 

 

 

 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 



1. ชื่อกระบวนงาน  
 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 
3. ขอบเขตของงาน  
 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดการด าเนินงานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการนับตัวลูกจ้างที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม  หรือ 1 
กันยายน เพ่ือด าเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม  แล้วแต่กรณี  
 4. สถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
 6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างด าเนินการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 8. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอ านาจ มีค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

ตรวจนับจ านวนลูกจ้างประจ า 
ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า / เชิญประชุม 

รายงานข้อมูลจ านวนลูกจ้างประจ า ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง  
ณ วันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน ตามแบบท่ีก าหนดไปยัง สพฐ. 

 

สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และจัดส่งแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ

ลูกจ้างประจ า ให้ สพท. 

ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ตามแบบท่ีก าหนด   
 

สพท.น าผลการพิจารณาของสถานศึกษา 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ระดับ สพท. พิจารณา 

สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา 45 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามในค าสั่ง 

ส่งค าสั่งให้ สพท.และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สพท.รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนไปยัง สพฐ. 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 เป็นไปตามแบบที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544  
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2553  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  2558  เรื่อง การปรับ
โครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างส่วนราชการ 
 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2559  เรื่อง บัญชีก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง บัญชีก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 
 6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ในแต่ละระดับ  
 7. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067   ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

8. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1764/2556 เรื่อง การมอบอ านาจ  
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 9. แนวปฏิบัติในการด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 

************************** 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

 

 

 

ของ 

นางสาวชุติพร  โดษะนันทน์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

 

 

 

 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 



 

1. ชื่อกระบวนงาน  
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ถูกต้อง และเป็นไป
ตามกฎระเบียบที่ก าหนด 
3. ขอบเขตของงาน  
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง และโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (INSIGNIA_OBEC Ver 1 และ 2)  
 2. ก าหนดการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 (1) แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์
ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ตามระเบียบที่ก าหนด หากเป็นผู้มีคุณสมบัติให้ด าเนินการจัดส่ง แบบค าร้องการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  (แบบ ร.ร. 1)   
 (2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - ตรวจสอบประวัติส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16  และคุณสมบัติเสนอขอพระราชทาน 
ในแต่ละชั้นตราที่หน่วยงาน หรือสถานศึกษาจัดส่งมา  โดยเฉพาะค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ระดับชั้น   
วัน เดือนปีที่ บรรจุ   เ งิน เดื อนปัจจุบั น  เครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์ชั้ นตราที่ ไ ด้ รั บครั้ งก่อน ชั้ นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราที่ขอในครั้ง
ปัจจุบัน  ข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกศาลพิพากษา  
  - ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันได้แก่ 
ตรวจสอบส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ในส่วนของการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หรือชั้นตรา ป.ม. ให้ตรวจสอบค าสั่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ  และประกาศราชกิจจานุเบกษา ชั้นตรา ท.ช. ในส่วนของการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา  ซึ่งเป็นผู้บรรจุรับราชการครบ 25 ปี ให้ตรวจสอบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ
มาลา (แบบ ร.จ.พ.) ได้มีการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่  ทั้งนี้การด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์  ต้ องมี แบบรับรองคุณสมบัติบุ คคลประกอบการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทุกรายว่ามีการลงนามด้วยตนเอง และมีผู้บริหารลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว  



 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีชอบ เพ่ือท าหน้าที่รวบรวม 
ตรวจสอบรายชื่อ  เอกสารหลักฐานต่างๆ พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบ
ก าหนด พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธาน 
   2. รอง ฯ ผู้อ านวยการ สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน  
   3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา  กรรมการ 
   4. ผู้อ านวยการกลุ่มริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
   5. ผู้รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (4) บันทึกข้อมูลผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Ver 1 และ Ver 2) แยกชั้นตรา  
และจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากโปรแกรม เพ่ือใช้น าเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ 
 (5) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ  พิจารณา 
 (6) บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา 
 (7) จัดส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินที่ก าหนด ของปีที่ขอ
พระราชทาน ประกอบด้วย 
  7.1 แบบ ขร.1 (บัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย)   
  7.2 แบบ ขร.2 (บัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย)  
  7.3 แบบ ขร 4 (บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอ) 
  7.3 แบบ คร 2.1 (บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ ที่เคยได้รับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน) 
  7.4 แบบ คร 2.2 (บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา) 
  7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ 
  7.6 เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานของผู้เสนอขอฯ ทุกท่าน แยกชั้นตรา  
  7.7 แผ่น Diskettes  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ
ส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีชอบ 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง
ความดีชอบ 

ผู้มีคณุสมบัต ิ
ปฏิบัติงานใน ร.ร. 

สถานศึกษา (ผอ.) 

สพท. (กลุ่มงานบริหารบุคคล)  
รวบรวม พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 

ผู้มีคณุสมบัต ิ
ปฏิบัติงานใน สพท. 

จัดพิมพ์รายชื่อในโปรแกรม INSIGNIA_OBEC 
เสนอ คณะกรรมการฯ 

เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ฯ ลงนามหนังสือ 

ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ สพฐ. 

 ผอ.กลุ่มและรองฯ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 เป็นไปตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. 2484 
 2. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484  
 3. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484  
 3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
 5. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ
ที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  
 6. พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 
 7. แนวปฏิบัติในการด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

************************** 


