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เครื่องราชอิสริยาภรณ
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อรไพลิน แหลมหลวง

คูมือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

อรไพลิน แหลมหลวง

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการ หรือสาธารณชน โดยการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานของรั ฐ บาล เพื่ อ เป น บํ า เหน็ จ ความชอบและเครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ ย ศอย า งสู ง
ให พิ จ ารณาโดยรอบคอบว า บุ ค คลได ก ระทํ าความดี ความชอบเป น ประโยชน ร าชการหรื อ สาธารณชน
จนถึ ง ขนาดควรได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ โดยมิ ใ ช พิ จ ารณาเพี ย งแต ตํ า แหน ง ระดั บ
หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับ
พระราชทานมี ค วามภาคภู มิ ใ จในเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ที่ ไ ด รั บ พระราชทานอย า งแท จ ริ ง และเพื่ อ ให
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงดวย
รัฐบาลจะเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริย าภรณ ใหแกบุคคลตางๆ เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งประกอบดวย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
2 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
3. เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักมาลา
โดยใหสว นราชการเปน ผูรับ ผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อที่มีคุณสมบั ติครบถว น
ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวไดตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
แล ว จั ด ทํ า รายชื่ อ รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ส ง ให สํ า นั ก ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ จั ด ส ง สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด แพร ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการเสนอขอ
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ ป ระจํ า ป และจะต องปฏิ บัติดว ยความละเอี ย ดรอบคอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามระเบียบที่ระเบียบฯ กําหนด ประกอบกับเปนเรื่อง
ที่ ส ามารถจะดํ า เนิ น การล ว งหน า ได ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารเสนอขอเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ป ระจํ า ทุ ก ป
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเสร็จตามเวลาที่ระเบียบ
กําหนด จึงจัดทําคูมือปฏิบัติในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณแตละตระกูล ดังตอไป
ก. การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช า งเผื อ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
1. คุณสมบัติของบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1.1 เปนผูมีสัญชาติไทย

1.2 เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
ดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางยิ่งดี
1.3 เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองโทษ
จําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกรําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.4 หากเปนลูกจางประจํา ตองเปนลุกจางของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ แตไมไดหมายความถึงลูกจางเงินทุนหมุนเวียนและเปนลุกจางประจํา
ที่มีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ หรือลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ
2. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
2.1 ให เ ริ่ ม จากขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย
และเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ อัน เป น ที่เ ชิ ดชู ยิ่งชางเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้น ตราตามลําดับ จากชั้น ลางสุด
(ชั้ น ที่ 7) จนถึ ง ชั้ น สู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ โดยให พิ จ ารณาถึ ง ตํ า แหน ง ระดั บ และความดี ค วามชอบ
ของผูขอพระราชทานฯ ดังตอไปนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณชางเผือก
(ต.ช.)
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ 6
เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินชางเผือก
(ร.ง.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสูงสุด
มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)
ชั้นที่ 1
ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ชั้นที่ 2
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นที่ 3
ตริตาภรณมงกุฎไทย
(ต.ม.)
ชั้นที่ 4
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ 5
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ 6
เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
2.2 ขอพระราชทานในปติดกันไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้
1. เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบที่ตางบัญชีกัน
2. เปนการขอพระราชทานตามที่ไดกําหนดไวเปน

3. เป นการขอพระราชทานผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือปฏิบัติห นา ที่
ฝาอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขั้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดีแกราชการ
หรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ โดยใหระบุ
ความดี ค วามชอบให เ ห็ น เด น ชั ด ว า ได ก ระทํ า ความดี ค วามชอบอั น เป น ประโยชน ยิ่ ง ประการใด เมื่ อ ใด
และไดผลดีอยางไร
2.3 ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรากอนครบเงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 2.7
ไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน ตามขอ 2.2 (3)
2.4 หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลงโทษทางวินัยในปที่ขอพระราชทาน ให
เพิ่มกําหนดระยะเวลาการขอพระราชทานตามขอ 2.7 เพิ่มอีก1 ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
2.5 หากผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง
และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว หรือกระทําความผิดอาญา และอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล แมคดียังไมถึงสิ้นสุด (เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว) ใหแจงพฤติการณดังกลาวใหทราบดวย โดยคณะกรรมการอาจมีมติใหรอการพิจารณา
การขอพระราชอิสริยาภรณสําหรับผูนั้นไวกอนก็ได
2.6 ขาราชการและลูกจางประจําที่ตองพนจากปฏิบัติหนาที่เพราเกษียณอายุราชการในปใด
ใหมีสิทธิ์ ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในปพนจากปฏิบัติหนาที่นั้นดวย
2.7 เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
(1) ขาราชการ
- ข า ราชการเริ่ ม ต น ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ข า ราชการจะต อ ง
มีระยะเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการ จนถึงวันกอน
วันพระราชทานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (ขาราชการที่จะเริ่ม
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตองไดรับการบรรจุเขารับราชการกอนวันที่ 6 ตุลาคม 2552)
โดยจะเริ่มขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราใด ใหพิจารณาจาการดํารงตําแหนงและระดับ/
วิ ทยฐานะที่ ขา ราชการผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง อยูในปที่ ขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ และเงื่อนไข
และระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
- กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เลื่อนชั้นตรา ขาราชการที่เคยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลว จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เลื่อนชั้นตราได
ตอเมื่อดํารงตําแหนงและระดับ/อันดับ เปนไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา และจะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในปติดกันไมได โดยระเบียบฯ ไดกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังตอไปนี้

สรุปหลักเกณฑโดยยอ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
ตามหลักเกณฑระบบจําแนกประเภทตําแหนง (บัญชี 41)
ระดับ

เริ่มขอ

เลื่อนไดถึง

เงื่อนไข

ประเภททั่วไป
ปฏิบัติงาน

บ.ม.

จ.ช.

-รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มรับราชการ กอนวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของปที่ขอ ไมนอยกวา
๖๐ วัน บ.ม. (นับถึงวันที่ 6 ตุลาคมของปที่ขอ)
-ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ขอ บ.ช.
-ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ของระดับ
ชํานาญงาน (10,190 บาท) ขอ จ.ม.
-ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่าํ ระดับ
ชํานาญงาน (10,190 บาท) และดํารงตําแหนง
ระดับปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
ขอ จ.ช.

อาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

-ดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ขอ ท.ม.
-ดํารงตําแหนงระดับอาวุโสมาไมนอ ยกวา ๕ ป
ขอ ท.ช.

ชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

-ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานขอ ต.ม.
-ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป ขอ ต.ช.

ประเภทวิชาการ
ปฏิบัติการ (ปริญญา
ตรี)

ต.ม.

-

ชํานาญการ

ต.ช.

-บรรจุเขารับราชการ ระยะเวลา 5 ปบริบูรณ
(นับถึงวันที่ 6 ตุลาคมของปที่ขอ)

ท.ช.

-ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ขอ ต.ช.
-เงินเดือนขั้นต่ํา ๒๒,๑๔๐ บาท ขอ ท.ม.
-เงินเดือนขั้นต่ํา ๒๒,๑๔๐ บาท ๕ ป ขอ ท.ช.

ระดับ

เริ่มขอ

เลื่อนไดถึง

เงื่อนไข

ประเภทวิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

ท.ช.

ป.ม.

ประเภทวิชาการ
เชี่ยวชาญ

- ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
ขอ ท.ช.
-เงินเดือนเต็มขั้นสูง ๕๓,๐๘๐ บาท ขอ ป.ม.
และได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
(เต็มขั้นสูง ๕๘,๓๙๐ บาท ใหมอยูร ะหวางพิจารณา)

-

ม.ว.ม.

-ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ม.
-ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช.
-ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ว.ม.

ท.ช.

ป.ม.

-เริ่มขอ ท.ช.
-ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และได ท.ช. มาแลวไมนอย
กวา
๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

-

ม.ว.ม.

- ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
-ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
-ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
-ในปที่เกษียณอายุขอสูงขึ้นไดอีก ๑ ชั้นตรา แตไม
เกิน
ป.ช. เวนกรณีลาออก

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ระดับสูง

(2) ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
จ า งจนถึ ง วั น ก อ นวั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของป ที่ จ ะขอพระราชทานไม น อ ยกว า 60 วั น
(หมายถึงตองไดรับการเริ่มจางกอนวันที่ 6 ตุลาคม 2549) โดยมีกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังตอไปนี้
ลําดับ

ตําแหนง

1

ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับ
คาจางตั้งแตอัตรา
เงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือนระดับ
3 แตไมถึงขั้นต่ําของอัตรา
เงินเดือนขาราชการพล
เรือนระดับ 6 (ขั้น 8,340 15,050)
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับ
คาจางตั้งแตอัตรา
เงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือนระดับ
6 ขั้นไป (ขั้น 15,050 บาท
ขั้นไป)

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เริ่มขอ
เลื่อนถึง
บ.ม.
จ.ม.

บ.ช.

จ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา
1) เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.
2) ได บ.ม. มาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ บ.ช.
3) ได บ.ช. มาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
ขอ จ.ม.
1) เริ่มขอพระราชทาน
บ.ช. ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.
3) ได จ.ม. มาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบ ริบูร ณ
ขอ จ.ช.

หมายเหตุ

อนุ โ ลมให ลู กจ า งประจํ า ตามลั กษณะงานทั้ง 4 กลุม งาน คือ กลุม งานบริก ารพื้ น ฐาน กลุ มงานสนั บ สนุ น
กลุมงานชาง และกลุมงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดํารงตําแหนงในหมวดฝมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือน
ขาราชการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดตามเดิม โดยใหหมายเหตุดวยวาเดิมดํารงตําแหนง
ในหมวดใด ดังตอไปนี้
หมวดฝมือ ไดแก ตําแหนงชางไม ชางไมขยายแบบ ชางเขียนแผนที่ ชางเหล็ก ชางปรับซอมเครื่องพิมพดีด
ชางตอเรือเหล็ก พนักงานทดสอบดิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถ
แทรกเตอร ครู ส อนตั ดผม ครู ส อนตั ดเสื้ อ ผูชํา นาญงานสิ่ งทอ ผูชํ านาญการตัดเย็บ เสื้อผาอุต สาหกรรม
พนักงานพิมพดีด ชั้น 2
หมวดฝมือพิ เศษ (ระดั บตน ) ได แก ตํ าแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง หัว หนาหมวดรถยนต
พนักงานพิมพดีด ชั้น 3 ผูชวยผูเชี่ยวชาญการตอเรือเหล็ก หัวหนาชางตอเรือเหล็ก
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับกลาง) ไดแก ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผูชํานาญจีน ผูชํานาญ
วิชาการทํารองเทา ผูสอนชางเครื่องประดับและอัญมณี ชั้น 1-3 พนักงานพิมพดีด ชั้น 4
ตําแหน งลูกจ างประจําที่ มีชื่อและลัก ษณะงานเหมือนขา ราชการ ไดแก ตําแหนงพนักงานพัสดุ ชั้น 1-3
พนักงานธุรการ ชั้น 1-3 เจาหนาที่พัสดุ ชางซอมเครื่องจักรกล ชางกอสราง ชางเครื่องมือกล ผูชวยชางเชื่อม
ชางเครื่องยนต ครู

(3) พนักงานราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่ม
จางจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน (หมายถึงตองไดรับ
การเริ่ ม จ า งก อ นวั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2552) โดยมี กํ า หนดเงื่ อ นไขและระยะเวลาการเลื่ อ นชั้ น ตราในการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังตอไปนี้
ลําดับ
1

2

ตําแหนง
พนักงานราชการ
-กลุมบริหาร

-กลุมงานเทคนิค
พนักงานราชการ
-กลุมงานบริหารทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เริ่มขอ
เลื่อนถึง
บ.ม.
จ.ช.

บ.ช.

ต.ม.

3

พนักงานราชการ
-กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จ.ม.

ต.ช.

4

พนักงานราชการ
-กลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ

จ.ช.

ท.ม.

5

พนักงานราชการ
-กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป

ต.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2) ได บ.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ บ.ช.
3) ได บ.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณขอ จ.ม.
4) ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ จ.ช.
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2) ได บ.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3) ได จ.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณขอ จ.ช.
4) ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ ต.ม.
1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ม
2) ได จ.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3) ได จ.ช. มาแลว
ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณขอ ต.ม.
4) ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณขอ ต.ช.
1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2) ได จ.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3) ได ต.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณขอ ต.ช.
4) ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ ท.ม.
1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2) ได ต.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3) ได ต.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
4) ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ ท.ช.

หมายเหตุ

ลําดับ

ตําแหนง

6

พนักงานราชการ
-กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ

7

พนักงานราชการ
-กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล

เครื่องราชอิสริยาภรณ
เริ่มขอ
เลื่อนถึง
ต.ช.
ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา
1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2) ได ต.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3) ได ต.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
4) ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ ท.ช.

ท.ม.

1) เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2) ได ท.ม. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3) ได ท.ช. มาแลว ไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4) ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 5
ป บริบูรณ ขอ ป.ช.

ป.ช.

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดําเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
1. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงาน ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเกี่ยวกับตําแหนง ระดับ
และความดีความชอบของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการใหเปนไปตามเงื่อนไขและกําหนด
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา โดยเครงครัดและใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามปที่
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาราชการ ที่มีคุณสมบั ติครบถ วน เนื่องจากการเสนอพระราชทานขอ
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ ป ระจํ าที่ ผ า นมา มี การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ ย อนหลั งป ที่
ขาราชการและลูกจางประจํามีคุณสมบัติครบถวน
หากข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจํ า คนใดที่ ไ ปช ว ยราชการหรื อ ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระจํ า อยู
ที่ตนสังกัดเดิม ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ไปราชการหรือปฏิบัติหนาที่ประจําเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ในปที่มีคุณสมบัติครบถวนดวย
2. ให ห น ว ยงานจั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามแบบจํ า นวนที่ กํ า หนด เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยจะตองกรอกขอมูลตามตัวอยางใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน ดังนี้

กระบวนงาน เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

๑

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการ
๑.๑ การจัดทําบัญชี
คุณสมบัติเสนอขอเครื่องราช
ฯ ประจําป ขาราชการชั้นต่ํา
กวาสายสะพาย

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-สป. แจง สสจ. ดําเนินการ
ระหวาง ก.พ. – มี.ค. กลุมงานทรัพยากร
ตรวจสอบและประมวลผลการ ของป
บุคคล สสจ.แพร
เสนอขอเครื่องราชฯ ประจําป
ตามโปรแกรมระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (PIS) และ
ตรวจสอบรายชื่อผูเ สนอขอ
เครื่องราชฯ ตามคุณสมบัติ
บัญชี ๔๑ (ระบบจําแนก
ประเภทตําแหนงขาราชการ)
-สสจ. จัดทําบัญชีแสดง
ระหวาง ก.พ. - มี.ค.
คุณสมบัติการเสนอขอเครื่อง
ของป
ราชฯ ประจําป พรอมหนังสือ
แจง สป. เสนอผูวาราชการ
จังหวัดลงนามแตละชั้นตรา
-สสจ. สงเรื่องเสนอขอเครื่อง
ภายใน ๒๐ เม.ย.
ราชฯ ประจําปให สป. ภายใน
ของป
วันที่ ๒๐ เมษายนของป ๑ ชุด
เก็บสําเนา ๑ ชุด
-สสจ. บันทึกขอมูลการเสนอขอ
หลังจากแจง สป.
เครื่องราชฯ ประจําป ลง
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
-สสจ. บันทึกขอมูลการเสนอขอ
หลังจากแจง สป.
เครื่องราชฯ ประจําป
ลงทะเบียนฐานันดร (ไฟล
Excel) เพื่อเปนฐานขอมูลใน
การตรวจสอบ

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการ (ตอ)
๑.๒ การเสนอขอเหรียญ
จักรพรรดิมาลาใหแก
ขาราชการที่ปฏิบตั ิงานครบ
๒๕ ปบริบูรณ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-สป. แจง สสจ. ตรวจสอบและ
ระหวาง
ประมวลผลขอมูลประวัติ
ม.ค. - ก.พ. ของป
ขาราชการที่ปฏิบตั ิราชการครบ
๒๕ ปบริบูรณ จากโปรแกรม
ระบบสารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PIS)
และให สสจ.ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลจาก ก.พ.๗
ขาราชการ เพื่อเสนอขอเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจําป
-สสจ. ปริ้นขอมูลประวัติ
ขาราชการจากโปรแกรมระบบ
สารสนเทศ (PIS) รายละ ๓ ชุด ภายใน ก.พ. ของป
สง รพช./สสอ. ที่เกี่ยวของ ให
เจาของประวัตลิ งนามประวัติทุก
หนาทั้ง ๓ ชุด
-รพช./สสอ. รวบรวมแบบ
ประวัตฯิ สงกลับคืน สสจ. ทั้ง
๓ ชุด
-สสจ. รวบรวมประวัติการขอ
ภายใน ก.พ. ของป
เหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป
สงสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ๒ ชุด เก็บสําเนา
ภายใน ก.พ. ของป
๑ ชุด
-สสจ. บันทึกขอมูลการขอ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ลงทะเบียนฐานันดร (ไฟล
Excel) เปนหลักฐานตรวจสอบ
หลังแจง สป.
-สสจ.ตรวจสอบคุณสมบัติ
๑.๓ การเสนอขอเครือ่ งราชฯ ขาราชการ ดังนี้
๑.ระดับชํานาญการพิเศษ
ชั้นสายสะพายใหแก
คุณสมบัตไิ ดรบั อัตราเงินเดือน
ขาราชการประจําป
-เต็มขั้นสูง ๕๘,๓๙๐ บาท ระหวาง ก.พ. – มี.ค.
(บัญชีใหม) สป.อยูระหวาง
ของป
พิจารณาจะใชขั้นสูงนี้หรือไม

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน
การเสนอขอเครื่องราชฯ
ชั้นสายสะพายขาราชการ
ประจําป (ตอ)

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-เต็มขั้นสูง ๕๓,๐๘๐ บาท
กลุมงานทรัพยากร
(บัญชีเกา)
บุคคล สสจ.แพร
ขอชั้นตรา ป.ม. (สาย ๑)
ขอไดถึงชั้น ป.ม. เทานั้น
๒.ระดับเชี่ยวชาญ คุณสมบัติ
เสนอขอตั้งแต ชั้นตรา ป.ม. (สาย
๑) จนถึง ชั้นตรา ม.ว.ม. ตาม
บัญชี ๔๑ (ระบบจําแนก
ประเภทตําแหนง)
-สสจ. จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติ ระหวาง ก.พ. – มี.ค.
เสนอขอชั้นสายสะพายประจําป
ของป
พรอมจัดทําหนังสือนําสงเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดลงนามแตละ
ชั้นตรา
-สสจ. สงเรื่องเสนอขอชั้น
ภายใน ๒๐ เมษายน
สายสะพายประจําปให สป.
ของป
ภายใน ๒๐ เมษายนของป
-หากมีขาราชการทีไ่ ดเลื่อน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนสูงขึ้น
และมีคณ
ุ สมบัตไิ ดรับชั้น
สายสะพาย ใหจัดทําบัญชีแสดง
คุณสมบัติพรอมจัดทําหนังสือ
นําสง เสนอผูวาราชการจังหวัด
ลงนาม สงเรื่องเพิม่ เติมให สป.
ภายใน ๓๑ สิงหาคมของป
-สสจ. บันทึกขอมูลเสนอขอชั้น
หลังจากแจง สป.
สายสะพายประจําป ลงระบบ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ทะเบียนฐานันดร (ไฟล Excel)
เปนหลักฐาน

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

๑.๓ การเสนอขอ
ลูกจางประจําที่ไดรับการเสนอ
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ขอเครื่องราชฯ จะตองมี
ลูกจางประจํา และพนักงาน คุณสมบัติ ดังนี้
ราชการ
- ปฏิบัติงานมาแลวไมนอย
กวา ๘ ปบริบูรณ นับแตวันเริ่ม
จางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐
วัน เริ่มขอชั้นตรา บ.ม. และ
เลื่อนไดถึงชั้นตรา จ.ช.
- ขอไดเฉพาะตําแหนงที่มีชื่อ
และงานเปนลูกจางโดยตรง
หมวดฝมือ และที่มีชื่อลักษณะ
งานเหมือนขาราชการ พนักงาน
ราชการที่ไดรับการเสนอขอ
เครื่องราชฯ จะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
-ปฏิบัติงานมาแลวไมนอย
กวา ๕ ปบริบูรณ นับแตวันเริ่ม
จาง จนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะ
ขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐
วัน แบงตามกลุมงาน ดังนี้
- กลุมงานบริการ, กลุมงาน
เทคนิค เริ่มขอ บ.ม. เลื่อนไดถึง
จ.ช.
- กลุมงานบริหารทั่วไป เริ่ม
ขอ บ.ช. เลื่อนไดถึง ต.ม.
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เริ่ม
ขอ จ.ม. เลื่อนไดถึง ต.ช.
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
เริ่มขอ จ.ช. เลื่อนไดถึง ท.ม.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน
การเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ(ตอ)

๒

การประกาศราชกิจจา
นุเบกษาผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ประจําป

รายละเอียดงาน
- สสจ. ตรวจสอบและ
ประมวลผลคุณสมบัติ
ลูกจางประจําและพนักงาน
ราชการจากโปรแกรมระบบ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
เสนอขอเครื่องราชฯ ประจําป
- สสจ. จัดทําบัญชีแสดง
คุณสมบัติเสนอขอเครื่องราชฯ
ประจําป พรอมจัดทําหนังสือ
นําสง เสนอผูวาราชการจังหวัด
ลงนามแตละชั้นตรา
- สสจ. สงเรื่องเสนอขอเครื่อง
ราชฯ ประจําปให สป. ภายใน
๒๐ เมษายนของป
- สสจ. บันทึกขอมูลเสนอขอ
เครื่องราชฯ ประจําป ลงระบบ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ทะเบียนฐานันดร (ไฟล Excel)
เปนหลักฐาน
-เปดเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา
www.ratchakitcha.soc.go.th
คลิก ประกาศราชกิจจาฯ
ฉบับลาสุดแตละป และหรือ
คนหาประกาศราชกิจจานุเบกษาประจําปจาก Google
พิมพคําวา ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจําป พ.ศ............
ของกระทรวงสาธารณสุข เสร็จ
แลวเลือกเมนู ประกาศรายชื่อ
ผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ.............สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-ปริ้นประกาศราชกิจจาฯ ผู
ไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ
เพื่อตรวจสอบรายชื่อแตละชั้น
ตรา

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ระหวาง ก.พ. – มี.ค. กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร
ของป

ระหวาง ก.พ. – มี.ค.
ของป

ภายใน ๒๐ เมษายน
ของป
หลังแจง สป.

สํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาประจําป
ระหวาง
มิ.ย. – ก.ค.ของป

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนการ
การประกาศราชกิจจา
นุเบกษาผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ประจําป
(ตอ)

๓

การจาย
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แจงการจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําปใหหนวยงานใน
สังกัด
(สสจ.)

รายละเอียดงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-จัดพิมพประกาศรายชื่อผู
ไดรับพระราชทานเครื่องราช
ฯ (ไฟล Excel) แจง
รพช./สสอ. เพื่อแจง
เจาหนาที่ในสังกัดทราบ
-บันทึกขอมูลประกาศรายชื่อ
ผูไดรับพระราชทานเครื่อง
ราชฯ ลงโปรแกรมระบบ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และทะเบียนฐานันดร (ไฟล
Excel) เพื่อเปนฐาน
ตรวจสอบ

ระหวาง มิ.ย. – ก.ค.
ของป

กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร

- สสจ. จัดสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานเครื่องราชฯ
และเจาหนาที่รวมอยางนอย
๓ คน เดินทางไปรับการจาย
เครื่องราชฯ ที่สํานักกษาปณ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- เจาหนาที่รับผิดชอบงาน
เครื่องราชฯ จัดทําหนังสือขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ
ขอยืมเงินทดรองไปราชการ
และขออนุญาตใชรถยนตของ
ทางราชการตามระเบียบ
-จัดทําแบบสํารวจความ
ตองการขอรับเครื่องราชฯ
แตละชั้นตรา ที่ไดรับจัดสรร
จาก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ไฟล Excel)
โดยพิมพขอมูลรายชื่อผูไ ดรับ
เครื่องราชฯ ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษาประจําปแตละ
ปในแบบสํารวจ

ระหวาง
ก.ย. – ธ.ค. ของป

ระหวาง
ก.ย. – ธ.ค. ของป

ระหวาง
ก.ย. – ธ.ค. ของป

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

๓.๒ สํารวจความตองการ
ขอรับเครื่องราชฯ ของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ
เนื่องจากเครื่องราชที่ไดรับ
จัดสรรไมเพียงพอในการ
จาย

-จัดสงแบบสํารวจใหหนวยงาน
รพช./สสอ. ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผู
ไดรับเครื่องราชฯ กรอกขอมูล
แสดงความประสงคสงให สสจ.
-รพช./สสอ. สงแบบสํารวจ
กลับคืน สสจ. เพื่อจัดพิมพ
รายชื่อผูที่ตองการรับเครื่องราชฯ
ขอมูลประวัติการบรรจุ การ
เลื่อนระดับ และประวัติการ
ไดรับเครื่องราชฯ เพื่อรวบรวม
รายชื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาจายเครื่องราชฯ
ประจําป ระดับจังหวัด
-จัดพิมพรายชื่อผูไ ดรับการจาย
เครื่องราชฯ ลงแบบบัญชีผูไดรับ
การจายเครื่องราชฯ
(แบบ ฐน.๒) โดยเรียงตาม
ชั้นตราบุรุษ และสตรี จํานวน
๓ ชุด
- แจงหนวยงาน รพช./สสอ.เพื่อ
แจงขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ ที่ไดรับการ
จายเครื่องราชฯ มาลงนามรับ
เครื่องราชฯ ดวยตนเอง โดยมิให
ผูอื่นลงนามรับแทน และให
ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ ที่ไดรับชั้นตรา
สูงขึ้นซึ่งเปนตระกูลเดียวกัน ตอง
สงคืนชั้นรองให สสจ. เพื่อ
รวบรวมสงคืน สป. ตามระเบียบ
- สสจ. สง แบบ ฐน.๒ ให สป. ๒
ชุด เก็บสําเนา ๑ ชุด เปน
หลักฐาน
-บันทึกขอมูลผูไดรับการจาย
เครื่องราชในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ทะเบียนฐานันดร (ไฟล Excel)
เปนหลักฐาน

๓.๓ การจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูไดรับการจาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ
(แบบ ฐน.๒)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ระหวาง
ต.ค. – ธ.ค. ของป

ระหวาง
ต.ค. – ธ.ค. ของป

ระหวาง
ต.ค. – ธ.ค. ของป

ระหวาง
ต.ค. – ธ.ค. ของป
ภายใน มี.ค. ของป
ถัดไป

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

๓.๔ การสงคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง
ของขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ และผูวายชนม
๓.๕ การชดใชเงินแทนเครื่อง
ราชฯ ที่ชํารุด และสูญหาย

-จัดพิมพแบบบัญชีรายชื่อผู
สงคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง ตาม
แบบ ฐน.๓ จํานวน ๒ ชุด
สง สป. ๑ ชุด เก็บสําเนา ๑ ชุด

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กลุมงานทรัพยากร
ระหวาง
ต.ค. – ธ.ค. ของป บุคคล สสจ.แพร

- กรณีผูคืนชั้นรองไดทําเครื่อง
ดําเนินการทันที
ราชฯ ชํารุด หรือสูญหาย
กรณีมีการชดใชเงิน
จะตองชดใชเงินคืนแทนราคา
แทน
เครื่องราชฯ ตามประกาศราคา
เครื่องราชฯ ให สสจ.แพร
- สสจ.แพร ซื้อตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารกรุงไทย สั่งจายในนาม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สาขาทําเนียบรัฐบาล
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ชดใชเงิน
แทนเครื่องราชฯ ตามแบบ
ฐน.๔ จํานวน ๒ ชุด
- จัดทําหนังสือแจง สป. จัดสง
แบบ ฐน.๔ พรอมตั๋วแลกเงิน ให
สป. เพื่อแจงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
- สป. จัดสงใบเสร็จรับเงินให
สสจ.แพร เพื่อแจงใหผูชําระเงิน
เก็บเปนหลักฐาน และ สสจ.
เก็บสําเนา ๑ ฉบับ เพื่อเปน
หลักฐาน
ดําเนินการทันที
- บันทึกขอมูลการสงคืนชั้นรอง
หลังจากสงคืนชั้นรอง
และการชดใชเงินแทนฯ ใน
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และทะเบียน
ฐานันดร (ไฟล Excel) เปน
หลักฐาน

กระบวนงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

๔

การจายใบประกาศนียบัตร
กํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแก
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

- สป. แจงการจายใบ
ดําเนินการทันที
ประกาศนียบัตรกํากับ
หลังจากไดรับใบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ประกาศฯ
ประจําปให สสจ. ตามจํานวน
ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแตละป โดยให สสจ.
ไปรับใบประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่อง ราชฯ ที่งานทะเบียน
ประวัติ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ กลุม
บริหารงานบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๒
- สสจ. แยกใบ
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่อง
ราชฯ สงให รพช./สสอ. ที่
เกี่ยวของ โดยจัดทําหนังสือ
นําสงพรอมแนบบัญชี
รายชื่อผูไดรับใบประกาศ
นียบัตรกํากับเครื่อง ราชฯ
เสนอ นพ.สสจ.ลงนาม
โดยใหผไู ดรับใบประกาศฯ
ลงนามรับในบัญชีรายชื่อ
- รพช./สสอ. สงบัญชีรายชื่อผู
ไดรับใบประกาศฯ กลับคืน
สสจ. เก็บเปนหลักฐาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานทรัพยากร
บุคคล สสจ.แพร

-

