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ค ำน ำ 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการด าเนินงานที่มีความส าคัญ     

และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ  

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ ที่กระท าความดี  ความชอบอันเป็น

ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน ถือเป็นการให้บ า เหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชู          

เกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มก าลัง  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างคุณประโยชน์         

ต่อองค์กรและส่วนรวม 
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work  Manual) 

การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ เพื่อให้การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี 

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนเป็นคู่มือให้แก่

ผูป้ฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ์หรอืทีผู่ส้นใจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียติยศอย่างสูงยิ่ง         

แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ดังนั้น การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงควรกระท า

ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม ตามข้อ ๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่ง      

มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวต้องมีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่อันเป็น

ประโยชน์แก่ราชการหรอืสาธารณชน โดยเหมาะสมในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในชั้นตราดังกล่าว 

  ผู้จัดท าจึงได้จัดท ามาตรฐานและคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือ     

ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรอืใช้เป็นข้อมูลอ้างองิในการด าเนินการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ในกรณีที่มีการโยกย้าย         

ต าแหน่งงาน 

๑.๓ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตามงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอน

ปฏิบัติ 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ (Objectives) 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การด าเนนิงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ของ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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  คู่มอืฉบับนี้ใช้เป็นกรอบแนวทาง และมาตรฐานในการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             

ในส่วนของ คู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และ

ลูกจา้งประจ า 

 

 

 

๓.1 “พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา” หมายความว่า พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

3.2  “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ

ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช้างเผือก หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่ งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วย

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณ ี

๓.3 “คู่สมรสรัฐมนตรี ” หมายความว่า  สามีหรือภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย             

ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ หรอื รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๓.4 “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการ

การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบด้วย 

๓.๔.๑ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ  

๓.๔.๒ รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

๓.๔.๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ  

๓.๔.๔ ที่ปรึกษารัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ  

๓.๔.๕ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  

๓.๔.๖ ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  

ทั้งนี้ ต าแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ไม่ถือเป็นต าแหน่งข้าราชการการเมือง     

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ฉบับที่ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) 

2. ขอบเขต (Scope) 
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๓.๕ “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕8 ให้รับราชการ

โดยได้รับเงินเดือนจากเงนิงบประมาณในกระทรวง กรมฝา่ยพลเรือน 

๓.๖ “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ

ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับ       

ส่วนราชการนัน้ 

๓.๗ “ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ที่จ้างไว้

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ า โดยไม่มีก าหนดเวลาตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ 

 ๓.๘ “ประเภทต าแหน่ง – ระดับต าแหน่ง” หมายความว่า ประเภทต าแหน่ง และระดับ

ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา ๔๕ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๙ “เงินเดือนขั้นต่ า – เงินเดือนขั้นสูง” หมายความว่า เงินเดือนที่ก าหนดไว้ในบัญชี

เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๑๐ ชื่อย่อของต าแหน่ง/หนว่ยงานที่ส าคัญ 

ล าดับที ่ ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 

๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลธ.ครม. 

๒ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ รมว.ศธ. 

๓ รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ รมช.ศธ. 

๔ ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ผช.รมต.ศธ. 

๕ ที่ปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ ทปษ.รมว.ศธ. 

๖ ที่ปรึกษารัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ทปษ.รมช.ศธ. 

๗ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ลก.รมว.ศธ. 

๘ ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ผช.ลก.รมว.ศธ. 

๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป.ศธ. 

๑๐ หัวหนา้ส านักงานรัฐมนตร ี หน.สร. 
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๔.๑ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ลงนามรับรองข้อมูลและคุณสมบัติของคู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง        

ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

- ลงนามในหนังสอืถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

๔.๒ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ มีหน้าที ่ดังนี้ 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

- รับรองข้อมูลและคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ          

และลูกจา้งประจ า ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

  ๔.๓ หัวหนา้ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ก ากับ ดูแล ติดตาม การด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน        

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ลงนามก ากับในบัญชีแสดงจ านวนช้ันตรา, บัญชีรายชื่อของคู่สมรสรัฐมนตรี และ

ข้าราชการการเมอืง 

- ลงนามก ากับในบัญชีแสดงจ านวนช้ันตรา และบัญชีรายชื่อของข้าราชการ        

พลเรอืนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า 

  ๔.๔ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า และ

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

  ๔.๕ เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ มีหน้าที่ดังนี้ 

- ติดตามข่าวสารและปรับปรุงแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกอบการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ประสานส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อตรวจสอบแนวทางการเสนอขอพระราชทานใหเ้ป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดท าฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดท าเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
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๕.๑ หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมเีกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย  

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และ   

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒            

๕.๑.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก สลับกันตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ ๑    ช้ันที่ ๗  เหรียญเงนิมงกุฎไทย   (ร.ง.ม.) 

ล าดับที่ ๒    ช้ันที่ ๗  เหรียญเงนิช้างเผอืก        (ร.ง.ช.) 

ล าดับที่ ๓    ช้ันที่ ๖  เหรียญทองมงกุฎไทย        (ร.ท.ม.) 

ล าดับที่ ๔    ช้ันที่ ๖  เหรียญทองช้างเผือก        (ร.ท.ช.) 

ล าดับที่ ๕    ช้ันที่ ๕  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

ล าดับที่ ๖    ช้ันที่ ๕  เบญจมาภรณ์ช้างเผอืก (บ.ช.)  

ล าดับที่ ๗    ช้ันที ่๔  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย        (จ.ม.) 

ล าดับที่ ๘    ช้ันที่ ๔  จัตุรภาภรณ์ช้างเผอืก        (จ.ช.) 

ล าดับที่ ๙    ช้ันที่ ๓  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย        (ต.ม.) 

ล าดับที่ ๑๐    ช้ันที่ ๓  ตริตาภรณ์ช้างเผือก        (ต.ช.) 

ล าดับที่ ๑๑   ช้ันที่ ๒  ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย        (ท.ม.) 

ล าดับที่ ๑๒   ช้ันที่ ๒  ทวีตยิาภรณ์ช้างเผอืก        (ท.ช.) 

ล าดับที่ ๑๓   ช้ันที่ ๑  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

ล าดับที่ ๑๔   ช้ันที่ ๑  ประถมาภรณ์ช้างเผอืก (ป.ช.) 

ล าดับที่ ๑๕   ช้ันสูงสุด  มหาวชิรมงกุฎ        (ม.ว.ม.) 

ล าดับที่ ๑๖   ช้ันสูงสุด  มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก     (ม.ป.ช.) 
 

 

 

 

 

 

 

๕. ระเบียบหลักเกณฑ์ (Regulation) 



~ 6 ~ 
 

 

 

๕.๑.๒ คุณสมบัติของผูส้มควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 1) เป็นผู้มสีัญชาติไทย 

 ๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์     

ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ตอ่หนา้ที่อย่างดยีิ่ง  

 ๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ

ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า            

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 ๔) กรณี ลูกจ้างประจ า ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ แต่ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 

และเป็นลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจ า          

ที่มชืี่อและลักษณะเหมอืนข้าราชการ 

 ๕) กรณี พนักงานราชการ ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของ     

ส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ทั้งนี้ ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลดังกล่าวได้กระท าความดีความชอบอันเป็น

ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนเหมาะสมต่อการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หรือไม่ โดยไม่พิจารณาเฉพาะต าแหน่ง ระดับ ช้ันยศ หรือก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์เท่านั้น 
 

๕.๑.๓ ระยะเวลาการรับราชการ หรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประกอบการ            

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเริ่มต้น 

  ๑) ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต้องมีระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งหลังจากวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมา จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ

พระราชทาน (กรณีด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งหรือหลายครั้ง ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหนึ่ง

หรอืหลายต าแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน) 

  ๒) ข้าราชการ ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ

พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  

  ๓) ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน

ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  
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 ๔) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่

วันเริ่มจา้ง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

 ๕)  พนักงานราชการ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกัน           

มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม           

พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

หมายเหตุ : วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานในรัชกาลปัจจุบัน             

คือ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ดังนั้น ผู้เสนอขอพระราชทานต้องมีระยะเวลารับราชการ หรือระยะเวลา      

การปฏิบัติงานครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปีที่ขอพระราชทาน 
 

๕.๑.๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้              

เว้นแตก่รณี ดังนี้ 

 1) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่างบัญชีกัน 

 2) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบ                  

ส านักนายกฯ 

 3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ

หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่งและเป็นผลดี     

แก่ราชการหรือสาธาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ          

ได้เป็นผลส าเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระท าความดีความชอบอันเป็น

ประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร  
 

๕.๑.๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอเลื่อนช้ันตรา           

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกฯ มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕.๑.๔ 
 

๕.๑.๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามช้ันตรามิได้  

เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ ๕.๑.๔ 
 

๕.๑.๗ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เพราะเกษียณอายุในปีใด ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์         

ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นัน้ด้วย 
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๕.๑.๘ บัญชปีระกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และ            

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดบัญชีประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท ดังนี ้

 1) คู่สมรสรัฐมนตรี  

- บัญชี 22 “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรส

รัฐมนตร”ี 

 2) ข้าราชการการเมือง  

 - บัญชี ๓ “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ

การเมอืงและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา” 

 3) ข้าราชการพลเรอืน  

 - บัญชี ๔๑ “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ

ระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง” 

 4) ลูกจ้างประจ า  

 - บัญชี 15 “การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 

ลูกจา้งประจ า” 

 4) พนักงานราชการ  

 - บัญชี 32 “การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 

พนักงานราชการ”  

รายละเอียดตามภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๕.๑.๙  หน่วยงานที่ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมอืง  

 ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     

เป็นหนว่ยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 ๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เป็นหนว่ยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 ๓) คู่สมรสรัฐมนตรี : ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงาน

ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
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 ๔) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ : ถือเป็นต าแหน่งทางการเมือง       

แต่ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการการเมือง ดังนั้น การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                    

ต้องขอพระราชทานในกรณีพิเศษ โดยส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานด าเนินการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๕)  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  : ส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๖)  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  : ส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๗) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  : ส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๘) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  : ส านักงานรัฐมนตร ี

กระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ทั้งนี้ ในส่วนของคู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ ไปที่ส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้โดยตรง แต่ในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า       

ให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ เพื่อพิจารณาในภาพรวมรว่มกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(พิจารณาในระดับกระทรวง) 
 

๕.๒ หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ ง          

ดิเรกคุณาภรณ ์

- พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์     

พ.ศ. 2534 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๕.๒.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก      

คุณาภรณ ์เสนอขอพระราชทานตามล าดับ ดังนี ้

ล าดับที่ ๑    ช้ันที่ ๗  เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)         

ล าดับที่ ๒    ช้ันที่ ๖   เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.) 

ล าดับที่ ๓    ช้ันที่ ๕   เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.) 

ล าดับที่ ๔    ช้ันที่ ๔   จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  (จ.ภ.) 

ล าดับที่ ๕    ช้ันที่ ๓   ตติยดิเรกคุณาภรณ์   (ต.ภ.)        

ล าดับที่ ๖    ช้ันที่ ๒   ทุติยดิเรกคุณาภรณ์   (ท.ภ.) 

ล าดับที่ ๗    ช้ันที่ ๑   ปฐมดิเรกคุณาภรณ์   (ป.ภ.) 
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๕.๒.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณาภรณ์ จะพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ

ประชาชน จ าแนกออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้ 

 ๑) การกระท าความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 

ศาสนา และประชาชน มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือเป็นการกระท า

ที่ฝ่าอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือประเทศ       

ต้องเป็นผลงานของตนเองไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

มาแล้ว ถ้าเป็นผลงานที่ท าร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะต้องสรุปแยกผลงานของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน       

เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล 

- ใหเ้ริ่มขอตั้งแต่ช้ันเหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) เว้นแต่กรณีมีผลงาน

ดีเด่นเป็นพิเศษ อาจขอช้ันสูงขึน้แต่ไม่เกินช้ันจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 

- ให้เสนอขอพระราชทานในช้ันสูงขึ้นหนึ่งช้ันตามล าดับเมื่อกระท าความดี

ความชอบเพิ่มขึน้จนถึงช้ันที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) โดยเว้นระยะเวลาแต่ละช้ันไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) การกระท าความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ 

เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข 

การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็น

ของผูบ้ริจาคหรือผูบ้ริจาคมีสทิธิบริจาคได้ในนามของตน 

- เสนอขอพระราชทานได้ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

ช้ันที่ ชื่อ มูลค่าของทรัพย์สิน/

บาทขึ้นไป 

๗ เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) ๒๐๐,๐๐๐ 

๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ๕๐๐,๐๐๐ 

๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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๕.๒.๓ ในกรณีการท าผลงานหรือบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคล  

ตามรายชื่อที่ ส านักนายกรั ฐมนตรีประกาศก าหนดรายชื่อในราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ งขณะนี้                      

(ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อแล้ว จ านวน ๔๐ แหง่ ดังนี ้
 

ด้านการศึกษา 

๑) มูลนิธิราชสุดา ๗) มูลนิธิสมเด็จพระมหติลาธิเบศร  

๒) มูลนิธิอานันทมหิดล อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

๓) มูลนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๘) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 

๔) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ        

๕) มูลนิธิพระดาบส พระนางเจ้าร าไพพรรณี 

๖) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  
 

ด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ 

๑) มูลนิธิจุฬาภรณ์ ๑๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

๒) มูลนิธิราชประชาสมาสัย  ๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลต ารวจ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๒) มูลนิธิรามาธิบดี 

๓) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง ๑๓) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 

๔) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ๑๔) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๕) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ๑๕) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์      

    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

๖) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา  

 ทราบรมราชชนนี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

๗) ศริิราชมูลนิธิ ๑๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

๘) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๗) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศริิราช 

๙) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  
 

ด้านการพัฒนา 

๑) มูลนิธิชัยพัฒนา ๒) มูลนิธิส่งเสริมศลิปาชีพ 

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์

พระบรมราชินีนาถ  
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ด้านการสังคมสงเคราะห์ 

๑) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ๗) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 

๒) มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ ๘) มูลนิธิขาเทียม 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๙) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แหง่ประเทศ 

๓) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔) มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชน                

ในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์                     

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ          

สยามมกุฎราชกุมาร 

๕) มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ                    

ในพระราชูปถัมภข์อง                       

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑๐) มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรม 

ราชินูปถัมภ์ 

๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยา 

ในพระราชูปถัมภข์องสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๒) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๖) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)  
 

ด้านความมั่นคงของชาติ 

- มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
 

ที่มาเว็บไซต์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐      

จาก http://www.soc.go.th/d_direk00.htm 
 

๕.๓ หลักเกณฑก์ารขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

- พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔  ,     

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ , ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๕.๓.๑ เสนอขอให้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒๕ ปี (นับถึง ๒๘ กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน) 

 ๕.๓.๒ การนับเวลาราชการ ให้นับโดยค านวณเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้น

รวมกัน แตถ่้าผู้นัน้เข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์

เป็นต้นไป 

 ๕.๓.๓ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีเดียวกันกับ       

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 

 ๕.๓.๔ ในกรณีที่ผู้เสนอขอพระราชทานพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ

ราชการ หรอื ลาออกจากราชการ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีเดียวกันได้ 
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๕.๔ เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๑) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ใหแ้ก่ คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง  

- แบบบัญชแีสดงจ านวนช้ันตรา   จ านวน ๒ ชุด 

- แบบบัญชรีายชื่อ     จ านวน ๒ ชุด 

- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ    จ านวน ๒ ชุด 

- แบบรายงานความดีความชอบ (กรณีพิเศษ)  จ านวน ๒ ชุด 

๒) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ใหแ้ก่ ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า 

- แบบบัญชแีสดงจ านวนช้ันตรา   จ านวน ๒๐ ชุด 

- แบบบัญชรีายชื่อ     จ านวน ๑๐ ชุด 

- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ    จ านวน ๒๐ ชุด 

- แบบรายงานความดีความชอบ   จ านวน ๒ ชุด 

   (กรณีพิเศษ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ)  

๓) การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

- แบบบัญชีแสดงจ านวนช้ันตรา   จ านวน ๒๐ ชุด 

- แบบบัญชีรายชื่อ    จ านวน ๑๐ ชุด 

- แบบประวัติการรับราชการ   จ านวน ๒ ชุด 
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จดัเตรียมข้อมลูประวตั ิ

การได้รับพระราชทานเคร่ืองราชฯ 

ส่งเร่ืองไปยัง 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

จัดท าขอ้มูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ ตามมติท่ีประชุม 

 

เสนอ หน.สร. ลงนามก ากับ 

ในบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตรา และบัญชีรายช่ือ 

เสนอ รมว.ศธ. 

ลงนามรับรองขอ้มูลและคุณสมบัติ 

ออกเลขท่ีหนังสอื/ 

ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 
 

๖.๑ คู่สมรสรฐัมนตรี และข้าราชการการเมอืง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๖. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 

 



~ 15 ~ 
 

 

รับเร่ืองจากงานสารบรรณ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ ตามมติท่ีประชุม 

 

หน.สร. 

ลงนามในบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตรา 

และบัญชรีายช่ือฯ 

เสนอ ลก.รมว.ศธ. 

ลงนามรับรองขอ้มูลและ

คุณสมบัต ิ

จัดท าหนังสอืน าเรียน หน.สร.  

ลงนามถึง ป.ศธ. 

จัดเตรียมขอ้มูลประวัติ 

การไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชฯ 

 

 

๖.๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า 
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ส่งเร่ืองไปยัง 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 

ออกเลขท่ีหนังสอื/ 

ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

๖.๒ ข้าราชกาชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ         

ในภาพรวมรว่มกับส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

๗.๑ คู่สมรสรัฐมนตร ีข้าราชการการเมือง 

- การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี 

ข้าราชการการเมือง ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด การด าเนินงาน

ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมขอ้มูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

1) ท าหนังสือขอข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เสนอหัวหน้า

ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม 

2) น าเรียนรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง พร้อมเอกสารช้ีแจงขัน้ตอนการเสนอขอ

พระราชทาน 

๓) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  

 

 

 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
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ขั้นตอนที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

1) น าเรียนหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดพิจารณา

รายชื่อข้าราชการในสังกัดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ตามข้อ 17 วรรคสอง

แหง่ระเบียบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันมเีกียรตยิิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  

2) ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  

๓) น าเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

แตง่ตัง้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม 

2) เชญิประชุมคณะกรรมการฯ / จัดประชุม 

๓) สรุปรายงานการประชุม 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตามมตทิี่ประชุม 

1) จัดท าข้อมูลตามแบบบัญชีแสดงจ านวนช้ันตรา , แบบบัญชีรายชื่อ และแบบบัญชี

แสดงคุณสมบัต ิ 

2) เสนอผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 5 : น าเรียนหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ลงนามในแบบบัญชีแสดงจ านวน      

ช้ันตรา และแบบบัญชีรายชื่อ 

ขั้นตอนที่ 6 : น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามรับรองข้อมูลและ

คุณสมบัติ 

1) จัดท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2) น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึงส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีและลงนามรับรองข้อมูลในแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ  

ขั้นตอนที่ 7 : ออกเลขที่หนังสือผ่านระบบสารบรรณ และส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้

เป็นหลักฐาน 

ขัน้ตอนที่ ๘ : ส่งเรื่องไปส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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๗.2 ข้าราชกาชการพลเรอืนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

- การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยขั้นตอน

ต่างๆ รวมทั้งสิน้ 10 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : รับเรื่องจากงานสารบรรณ  

ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมขอ้มูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

1) จัดท าฐานข้อมูล คุณสมบตัิ และปี พ.ศ. ทีไ่ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) , 

ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจ า และสัญญาจา้งพนักงานราชการ 

๓) น าเรียนผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  

ขั้นตอนที่ ๓ : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

1) น าเรียนหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดพิจารณา

รายชื่อข้าราชการในสังกัดผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการฯ 

2) ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

๓) น าเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

แตง่ตัง้  

ขั้นตอนที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม 

2) เชญิประชุมคณะกรรมการฯ / จัดประชุม 

๓) สรุปรายงานการประชุม 

ขั้นตอนที่ 5 :  จัดท าขอ้มูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ตามมตทิี่ประชุม 

1) จัดท าข้อมูลตามแบบบัญชีแสดงช้ันตรา , แบบบัญชีรายชื่อ และแบบบัญชีแสดง

คุณสมบัติ และแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรยีญจักรมาลา 

2) เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 6 :  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีลงนามในแบบบัญชีแสดงจ านวนช้ันตรา           

และแบบบัญชีรายชื่อ 
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ขั้นตอนที่ 7 : น าเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามรับรอง

ข้อมูลและคุณสมบัติ 

ขัน้ตอนที่ 8 :  จัดท าหนังสือน าเรียนหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ลงนามถึงปลัดกระทรวง 

ศกึษาธิการ 

ขั้นตอนที่ 9 : ออกเลขที่หนังสือผ่านระบบสารบรรณ และส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้

เป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 10 :  ส่งเรื่องไปส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 

 
 

การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี 

ข้าราชการการเมอืง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ มีข้อก าหนดและ

ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นตัวชีว้ัดประสิทธิภาพ โดยมีมาตรฐานที่ส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

๘.๑ คู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง  

๑) ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์          

พร้อมเอกสารประกอบ ผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากรัฐมนตรี , คู่สมรสรัฐมนตรี และ

ข้าราชการการเมอืง  

๒) ขั้นตอนที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง

และรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการท าเรื่องเสนอขอพระราชทานปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการฯ  

๓) ขั้นตอนที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

- มีการจัดท าตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์ประกอบการเสนอขอพระราชทาน      

ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

- มีสรุปข้อมูลผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอชื่อขอพระราชทานในปีนั้น ๆ 

- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มกีารประชุม 

 

๘. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) 
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๔) ขั้นตอนที่ ๘ : การส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

- ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       

ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน     

(ภายในวันที ่๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน) 
 

๘.๒ ข้าราชการพลเรอืนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

๑) ขั้นตอนที่ 2 :  จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผ่านการ

ตรวจเช็คผ่านทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจ า สัญญาจ้างพนักงาน

ราชการและปรับปรุงขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง ข้อมูลการได้รับเงินเดอืนให้เป็นปัจจุบัน  

๒) ขั้นตอนที่ ๓ : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง

และรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันหนึ่ง ก่อนเสนอไปยัง ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการท าเรื่องเสนอขอพระราชทานปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการ  

๓) ขั้นตอนที่ ๔ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดท าตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ          

ใหชั้ดเจน เข้าใจง่าย 

- มีสรุปข้อมูลผู้ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนัน้ ๆ 

- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มกีารประชุม 

๔) ขั้นตอนที่ ๑๐ :  การส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

- ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                

ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ด าเนินการในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

ก่อนส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

(ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน) 
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 ๘.๓ อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเสนอขอพระราชทาน 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

1) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

- การด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาจเกิดปัญหาข้อมูลบุคคล

คลาดเคลื่อน หรือไม่ครบถ้วน ท าให้กระบวนการเสนอขอพระราชทานฯ ล่าช้า และไม่ได้รับพระราชทาน 

ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ เช่น 1) ตัวสะกด ช่ือ – สกุล ไม่ถูกต้อง  2) ใช้ค าน าหน้าชื่อไม่ถูกต้อง 3) กรณีที่มี

การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ไม่ระบุใหค้รบถ้วนทั้งก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยน 4) ข้อมูลการด ารงต าแหน่งและ

อัตราเงนิเดือนไม่เป็นปัจจุบัน ฯลฯ 

แนวทางแก้ไขปัญหา : ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ , 

ตรวจสอบค าน าหน้า ตัวสะกดชื่อ – สกุล ให้ถูกต้อง , ตรวจสอบข้อมูลการด ารงต าแหน่งก่อนเสนอขอ

พระราชทานจากทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)  

2) ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ

ผูบ้ริหารฝ่ายการเมอืง เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และช้ันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรได้รับตามสิทธิ์  

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการ

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

อย่ า ง เ คร่ งคั ด  แต่ ใ นบางกรณี ผู้ บริ หารฝ่ ายการเมื องมี ความประสงค์ ขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนนิการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารฝ่ายการเมอืง เพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดเตรียมข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และชี้แจงถึงสิทธิ์อันพึงได้รับ ต่อผู้บริหารฝ่ายการเมืองให้ชัดเจน

ก่อนท าเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ 

3) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณซ์้ าซ้อน 

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรผู้ได้รับมอบหมาย      

ให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความซ้ าซ้อนกับต้นสังกั ด 

เนื่องจากขาดการประสานข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหา  : เพื่อลดการซ้ าซ้อนในกรณีการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่ส านักงานรัฐมนตรี 

ให้ด าเนินการประสานท าความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดให้ชัดเจนก่อน ว่าหน่วยงานใดควรเป็น

หนว่ยงานด าเนินการ  
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คู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท าขึ้นเพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกระบวนการนี้ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน       

การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สามารถสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ทั้งนี้ จะใช้การติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผดิชอบกระบวนการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดส าคัญและค่าเป้าหมาย

ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานของกระบวนการ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐาน              

ของกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี ้ก าหนดระบบการประเมนิผลตัวชี้วัดของกระบวนการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
 

ตัวชี้วัดภายใน 

กระบวนการ 

ค่าเปา้หมาย 

(มาตรฐาน) 
แนวทางการประเมิน 

ความถี ่

ในการ

ประเมนิ 

วิธีการประเมิน 

1. มกีารปรับปรุงฐานข้อมูล

บุคลากร , การด ารง

ต าแหนง่ และข้อมูลการ

ได้รับเงินเดอืน ให้เป็น

ปัจจุบัน 

ทุกครัง้ 

(ร้อยละ 100) 

พจิารณาจากแบบแสดง

ฐานข้อมูล คุณสมบัต ิและ        

ปี พ.ศ. ท่ีได้รับพระราชทาน    

วา่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

หรือไม ่

6 เดอืน เปรียบเทียบระหว่างแบบ

แสดงฐานข้อมูลฯ กับทะเบียน

ประวัตขิ้าราชการ (ก.พ.7) 

และ ระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล (DPIS) 

2. มกีารตรวจสอบ  

หลักเกณฑ์การขอ

พระราชทาน ให้ถูกตอ้ง   

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทุกครัง้ 

(ร้อยละ 100) 

พจิารณาจากหลักเกณฑก์าร 

ขอพระราชทานเครื่องราชฯ  

วา่มกีารเปลี่ยนแปลงจาก

หลักเกณฑ์เดิมหรือไม ่

รายปี ตรวจสอบจากหลักเกณฑ ์ 

การขอพระราชทาน  

ท่ีเคยใช้ประกอบการ          

ขอพระราชทาน เปรียบเทียบ

กับหลักเกณฑ ์ในปีปัจจุบัน 

(ประสานข้อมูลกับส านัก

เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี) 

3. มกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการพจิารณา

กลั่นกรองการเสนอขอ

พระราชทานฯ และประชุม

คณะกรรมการฯ ไมน่อ้ยกว่า 

1 ครัง้  

ทุกครัง้ 

(ร้อยละ 100) 

พจิารณาว่ามคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการฯ 

หรือไม ่

รายปี ตรวจสอบจากค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการฯ 

๙. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation) 
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ตัวชี้วัดภายใน 

กระบวนการ 

ค่าเปา้หมาย 

(มาตรฐาน) 
แนวทางการประเมิน 

ความถี ่

ในการ

ประเมนิ 

วิธีการประเมิน 

๔. มกีารตรวจเช็คและยนืยัน

ข้อมูลประกอบการขอ

พระราชทานฯ ของคู่สมรส

รัฐมนตรี และข้าราชการ

การเมอืง 

ทุกครัง้ 

(ร้อยละ 100) 

พจิารณาว่ามกีารจัดท าบันทึก

ขอทราบขอ้มูลประกอบการขอ

พระราชทานฯ และมีการ

ประสานส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี เพื่อยนืยันขอ้มูล

หรือไม ่

รายปี 1. ตรวจสอบจากบันทึก 

ขอทราบขอ้มูลประกอบ 

การขอพระราชทานฯ  

2. ประสานส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลประวัตกิารได้รับ

พระราชทานฯ 

๕. มกีารประสานเพื่อ

ซักซ้อมความเข้าใจกับ

หนว่ยงานต้นสังกัด ในกรณี

การขอพระราชทานฯ ใหผู้้

ได้รับมอบหมายให้มาช่วย

ปฏบัิตริาชการ 

ทุกครัง้ 

(ร้อยละ 100) 

พจิารณาว่ามกีารขอ

พระราชทานฯ ให้ผูไ้ด้รับ

มอบหมายให้มาช่วยปฏบัิติ

ราชการซ้ าซ้อนกับต้นสังกัด

หรือไม ่

รายปี ประสานขอขอ้มูลจากตน้

สังกัดของผูไ้ด้รับมอบหมายฯ 

 

 

 

 
 

๑๐.๑ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นที่เชดิชูยิ่งช้างเผอืก พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐.2 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมเีกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐.3 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534 

๑๐.4 พระราชบัญญัติเหรยีญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๐.5 พระราชบัญญัติเหรยีญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๔๘5 

๑๐.๖ พระราชบัญญัติเหรยีญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑๐.๗ พระราชบัญญัติเหรยีญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๐.๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕  

๑๐.๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมอืง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘  

๑๐.๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมอืง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐.๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐.๑๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕8 

๑๐.๑๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ

ยิ่งดเิรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
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๑๐.1๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสรยิาภรณอ์ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  

๑๐.1๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสรยิาภรณอ์ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2552  

๑๐.๑๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐.๑๗ หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ เรื่อง การจัดระบบต าแหน่ง

ลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 

 

 
 

1๑.1  แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1๑.2  แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  

ช้ันสายสะพาย/ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

1๑.3  ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

ช้ันสายสะพาย/ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

๑๑.๔  แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

๑๑.๕  ตัวอย่างแบบบัญชแีสดงจ านวนชั้นตราเหรยีญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

1๑.๖  แบบบัญชรีายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันสายสะพาย/ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

1๑.๗  ตัวอย่างแบบบัญชรีายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ช้ันสายสะพาย/ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

๑๑.๘  แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

๑๑.๙  ตัวอย่างแบบบัญชรีายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1๑.๑๐  แบบบัญชแีสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1๑.๑๑  ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน 

  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

1๑.๑๒  แบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรยีญจักรมาลา 

1๑.๑๓  ตัวอย่างแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/ 

  เหรียญจักรมาลา 

 

1๑. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form) 
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1๑.๑๔  แบบบัญชจี่ายเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ช้ันสายสะพาย/ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

1๑.๑๕ แบบบัญชจี่ายเหรยีญราชอิสริยาภรณ์ 

1๑.๑๖ แบบบัญชผีูไ้ด้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 ช้ันสายสะพาย/ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

1๑.๑๗ แบบบัญชผีูไ้ด้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

1๑.1๘ แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน  

1๑.1๙ แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก 

๑๑.๒๐ ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติและความประสงค์ขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง 

๑๑.๒๑ ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง (หน.สร. ถึง รมว.ศธ.) 

๑๑.๒๒ ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง (รมว.ศธ. ถึง ลธ.ครม.) 

๑๑.๒๓ ตัวอย่างหนังสอืเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.) 

๑๑.๒๔ ตัวอย่างหนังสอืเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

๑๑.๒๕ ตัวอย่างหนังสอืเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์(เพิ่มเติม) 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.) 

๑๑.๒๖ ตัวอย่างหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์(เพิ่มเติม) 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

๑๑.๒๗ บัญชีประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท 

รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก  ก  ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ภาคผนวก  ข  แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ภาคผนวก  ค  เอกสารประกอบการจัดท าคูม่อื 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  

 

 



 

จัดเตรียมข้อมูลประวัต ิ

การได้รับพระราชทาน  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง 
 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1) ท าหนังสือขอข้อมลูการได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

เสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี

กระทรวงศึกษาธกิาร ลงนาม 

2) น าเรยีนรัฐมนตร ีและข้าราชการ

การเมือง พร้อมเอกสารชีแ้จงขัน้ตอน

การเสนอขอพระราชทานฯ 

๓) ตรวจสอบความครบถ้วนของ

ข้อมูล  

๖0  นาที 

 

 

 

๕  นาที 

 

 

60  นาท ี

จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ 

ผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมลูจาก

รัฐมนตร ี, คู่สมรสรัฐมนตร ีและข้าราชการ

การเมือง 

1. หนังสือ      

ขอทราบข้อมูล

การได้รับ

พระราชทาน 

2. แบบแสดง

ฐานข้อมูล 

คุณสมบัติ และ  

ปี พ.ศ. ที่ไดรั้บ

พระราชทาน 

งานบริหาร

ทั่วไป 

2  1) น าเรียนหัวหน้าส านกังานรัฐมนตร ี

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อโปรด

พิจารณารายชื่อข้าราชการในสังกัด  

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตง่ตั้งให้

เป็นกรรมการฯ  

2) รา่งค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  

๓) น าเรยีนเลขานุการรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาธกิารเพื่อโปรด

พิจารณาลงนามแตง่ตั้ง 

 

 

10  นาท ี

 

 

 

 

30  นาที 

๕  นาที 

แต่งตัง้คณะกรรมการฯ จากข้าราชการ        

ในสังกัด เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและ

รับรองการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไป

ยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีโดยให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบการท าเร่ือง           

เสนอขอพระราชทานฯ ปฏิบัตหิน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการฯ 

ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการฯ 

 

 



 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชฯ ตามมตทิี่ประชุม 

 
 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3  1) เตรยีมข้อมูลประกอบการประชุม 

2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ/  

จัดประชุม 

๓) สรุปรายงานการประชุม 

 

๑๒๐  นาท ี

240  นาท ี

 

๖๐  นาท ี

- มีการจัดท าตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์

ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

- มีสรุปข้อมูลผูท้ีม่ีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมควร

เสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนั้น ๆ 

- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันท าการ 

นับตั้งแต่วนัที่มีการประชุม 

 

1. ตารางแสดง

ระเบียบ

หลักเกณฑ์ฯ 

2. ตารางสรุป

ข้อมูลผูท้ี่มี

คุณสมบัติฯ 

3. สรุปรายงาน

การประชุม 

งานบริหาร

ทั่วไป 

4  1) จัดท าข้อมูลตามแบบบัญชแีสดง

ชั้นตรา , แบบบญัชีรายชื่อ , แบบ

บัญชีแสดงคุณสมบัติ และแบบ

ประวตัิส าหรับเสนอขอพระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักร

มาลา 

๒) เสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชั้น 

เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง 

 

120  นาท ี

 

 

 

 

 

๖๐  นาท ี

 

 1. แบบบญัชี

แสดงชัน้ตรา  

2. แบบบญัชี

รายชื่อ 

3. แบบบัญชี

แสดงคุณสมบัต ิ

4. แบบประวัติ

ส าหรับเสนอขอ

พระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิ

มาลา/เหรียญจักร

มาลา 

 

 

 



 

เสนอ รมว.ศธ. 

ลงนามรับรอง

ข้อมูลและ

คุณสมบัต ิ

เสนอ หน.สร. ลงนามก ากับ 

ในบัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา  

และบัญชีรายชื่อ 

 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5  

 

 

จัดท าบันทึกเสนอ หน.สร. พร้อมแนบ

แบบบญัชีแสดงชั้นตรา , แบบบญัชี

รายชื่อ , แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ , 

แบบประวัติส าหรับเสนอขอ

พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/

เหรียญจักรมาลา และเอกสาร 

ประกอบการเสนอขอพระราชทาน 

อื่น ๆ 

 

60  นาท ี  บันทึกเสนอ  

หน.สร. 

งานบริหาร

ทั่วไป 

6  1) จัดท าหนงัสือถงึส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ี

2) น าเรยีนรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อโปรด 

ลงนามในหนังสือถึงส านกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีและลงนามรับรอง

ข้อมูลและคุณสมบัต ิ

๖๐  นาท ี

 

๕  นาที 

 1. แบบบญัชี

แสดงคุณสมบัต ิ

2.หนังสือถึง

ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

 



 

ออกเลขทีห่นังสือ/ 

ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่งเรื่องไปยัง สลค. 

 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7  1. ส่งเรื่องให้งานสารบัญออกเลขที่

หนังสือ 

2. ส าเนาหนงัสือ และเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

10  นาท ี  หนังสือถึงส านกั

เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

งานบริหาร

ทั่วไป 

8   ๕  นาที ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอ       

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์         

ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรกีอ่น       

วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อย

กว่า ๙๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน          

ในรัชกาลปัจจุบัน) 

1. หนังสือถึง

ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

2. แบบบญัชี

แสดงชัน้ตรา  

3. แบบบัญชี

รายชื่อ 

4. แบบบญัชี

แสดงคุณสมบัต ิ

5. แบบประวัติ

ส าหรับเสนอขอ

พระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิ

มาลา/เหรียญ 

จักรมาลา 

 



 

รับเร่ืองจากงานสารบรรณ 

จัดเตรียมข้อมูลประวัต ิ

การได้รับพระราชทาน  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2. ข้าราชการ , ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ 
 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1) สป. มีหนงัสือถงึ สร. ให้

ด าเนินการเกี่ยวกับการ 

ขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ  

ในภาพรวมของ สป. 

2) ลงรับผา่นระบบสารบรรณ 

อเิลกทรอนิกส์ สป. 

3) ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

ด าเนินการ 

5 นาที  หนังสือแจ้งให้

ด าเนินการ

เกีย่วกับการ    

ขอพระราชทาน  

งานบริหาร

ทั่วไป 

2  1) จัดท าฐานข้อมูล คุณสมบัติ และป ี

พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ผ่านทะเบียนประวัติข้าราชการ    

(ก.พ.7) , ทะเบียนประวัติ

ลูกจ้างประจ า และสญัญาจ้าง

พนักงานราชการ 

๓) น าเรียนผู้บังคับบัญชาตาม 

ล าดับชั้น 

120  นาที 

 

 

60  นาท ี

 

 

 

 

30  นาที 

จัดเตรียมข้อมูลการประวัติได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ผ่านการตรวจเช็คผ่าน

ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ทะเบียน

ประวัติลูกจ้างประจ า สญัญาจา้งพนกังาน

ราชการและปรับปรุงข้อมูลการด ารงต าแหนง่ 

ข้อมูลการได้รับเงินเดือนให้เป็นปัจจบุนั 

แบบแสดง

ฐานข้อมูล 

คุณสมบัติ และ  

ปี พ.ศ. ที่ได้รับ

พระราชทาน 

 

 

 

 



 

แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3  1) น าเรียนหัวหน้าส านกังานรัฐมนตร ี

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อโปรด

พิจารณารายชื่อข้าราชการในสังกัด 

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตง่ตั้งให้

เป็นกรรมการฯ  

2) ร่างค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการฯ  

๓) น าเรยีนเลขานุการรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อโปรด

พิจารณาลงนามแตง่ตั้ง 

 

10  นาท ี

 

 

 

 

30  นาที 

๕  นาที 

แต่งตัง้คณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด 

เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและรับรอง

การเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไป

ยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีโดยให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบการท าเร่ืองเสนอขอ

พระราชทานฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ

กรรมการฯ 

ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการฯ

การประชุม 

งานบริหาร

ทั่วไป 

4  1) เตรยีมข้อมูลประกอบการประชุม 

2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ/  

จัดประชุม 

๓) สรุปรายงานการประชุม 

 

๑๒๐  นาท ี

240  นาท ี

 

๖๐  นาท ี

- มีการจัดท าตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์

ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

- มีสรุปข้อมูลผูท้ีม่ีคุณสมบัตคิรบถ้วนสมควร

เสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนั้น ๆ 

- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันท าการ 

นับตั้งแต่วนัที่มีการประชุม 

 

1. ตารางแสดง

ระเบียบ

หลักเกณฑ์ฯ 

2. ตารางสรุป

ข้อมูลผูท้ี่มี

คุณสมบัติฯ 

3. สรุปรายงาน

การประชุม 

 

 

 



 

จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ 

ตามมติที่ประชุม 

หน.สร. ลงนาม 

ในแบบแสดงชั้นตรา และแบบบัญชีรายชื่อ 

 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5  1) จัดท าข้อมูลตามแบบบัญชแีสดง

ชั้นตรา , แบบบญัชีรายชื่อ , แบบ

บัญชีแสดงคุณสมบัติ และแบบ

ประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักร

มาลา 

๒) เสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดบัชั้น 

เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง 

 

120  นาท ี

 

 

 

 

 

120  นาท ี

 

 1. แบบบญัชี

แสดงชัน้ตรา  

2. แบบบญัชี

รายชื่อ 

3. แบบบัญชี

แสดงคุณสมบัต ิ

4. แบบประวัติ

ส าหรับเสนอขอ

พระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิ

มาลา/เหรียญจักร

มาลา 

งานบริหาร

ทั่วไป 

6  หน.สร. ลงนามรับรองความถกูต้อง

ในแบบแสดงชั้นตรา และแบบบัญชี

รายชื่อ 

๕  นาที  1. แบบบญัชี

แสดงชัน้ตรา  

2. แบบบญัชี

รายชื่อ 

 

 



 

เสนอ ลก.รมว.ศธ. 

ลงนามรับรองข้อมูล

และคุณสมบัต ิ

จัดท าหนงัสือน าเรียน หน.สร.  

ลงนามถึง ป.ศธ. 

 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7  น าเรยีนเลขานุการรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อโปรด      

ลงนามรับรองข้อมูลและคุณสมบัต ิ

๕  นาที  แบบบญัชีแสดง

คุณสมบัต ิ

งานบริหาร

ทั่วไป 

8  

 

1) จัดท าหนงัสือถงึส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2) น าเรยีน หน.สร. ลงนาม 

๖๐ นาท ี  หนังสือถึง

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 



 

ออกเลขทีห่นังสือ/ 

ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่งเรื่องไปยัง สป. 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอยีดของงาน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

มาตรฐานการปฏบัิตงิาน เอกสารการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

9  1. ส่งเรื่องให้งานสารบัญออกเลขที่

หนังสือ 

2. ส าเนาหนงัสือ และเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

10  นาท ี  หนังสือถึง

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

งานบริหาร

ทั่วไป 

10   ๕  นาที ส่งเร่ืองพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์                  

ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ด าเนินการในภาพรวมของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ก่อนส่งไปยังส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา ไม่นอ้ยกว่า ๙๐ วัน 

(ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน) 

1. หนังสือถึง

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

2. แบบบญัชี

แสดงชัน้ตรา  

3. แบบบัญชี

รายชื่อ 

4. แบบบญัชี

แสดงคุณสมบัต ิ

5. แบบประวัติ

ส าหรับเสนอขอ

พระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิ

มาลา/เหรียญจักร

มาลา 

 



 

 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบฟอร์มที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
 

 แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัต ิและ ปี พ.ศ. ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

o แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย 

o ตัวอยา่งแบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย 

o แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 

o ตัวอยา่งแบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 

o แบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

o ตัวอยา่งแบบบัญชแีสดงจ านวนชัน้ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

 แบบบัญชรีายช่ือของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

o แบบบัญชรีายช่ือของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

ชัน้สายสะพาย 

o ตัวอยา่งแบบบัญชรีายช่ือของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชัน้สายสะพาย 

o แบบบัญชรีายช่ือของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 

o ตัวอยา่งแบบบัญชรีายช่ือของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 

o แบบบัญชรีายช่ือข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

o ตัวอยา่งแบบบัญชรีายช่ือข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 แบบบัญชแีสดงคุณสมบัตขิองบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

o แบบบัญชแีสดงคุณสมบัตขิองบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

o ตัวอยา่งแบบบัญชแีสดงคุณสมบัตขิองบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 แบบประวัตสิ าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

o ตัวอยา่งแบบประวัตสิ าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

 แบบบัญชจี่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

o แบบบัญชจี่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย 

o แบบบัญชจี่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 

 แบบบัญชจี่ายเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 แบบบัญชผีู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

o แบบบัญชผีู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย 

o แบบบัญชผีู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 



 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบฟอร์มที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 แบบบัญชผีู้ไดรับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน 

 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก  

 ตัวอยา่งหนังสอืขอตรวจสอบประวัตแิละความประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง (หน.สร. ถึง รมว.ศธ.) 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมอืง (รมว.ศธ. ถึง เลขาธิการ ครม.) 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.) 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (เพิ่มเติม)                                              

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.) 

 ตัวอยา่งหนังสอืขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (เพิ่มเติม)                                              

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

 บัญชปีระกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 



 

                   

 
                  ฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
                  

เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ประเภทต าแหน่ง/ระดบั 
ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ เงินเดือน  

ณ 
1 เม.ย. 60 

ระดับ 
ขั้นเงินเดือน บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช. ร.จ.พ. 

เริ่มรับราชการ/
ด ารงต าแหน่ง

ปัจจุบัน 

1 นาย ก อ านวยการ ระดับสูง 
        

55 58 63 
 

49 1 มิ.ย. 2524/ 
1 ต.ค. 2555 

…………. ขั้นต่ า 

2 นาย ข วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
      

48 51 56 
   

51 1 ก.พ. 2526/ 
…………………. …………. ขั้นสูง 

3 นาย ค วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
    

61 
       

80 1 มิ.ย. 2555/ 
…………………. …………. ขั้นต่ า 

4 นาย ง ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
  

65 75 
        

84 1 ก.ค. 2559/ 
…………………. …………. ขั้นต่ า 

5 นาย ฉ วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
    

60 
       

79 1 พ.ย. 2554/ 
…………………. …………. ขั้นต่ า 

6 นาย ช วิชาการ ระดับช านาญการ 
    

50 54 60 62 
    

70 25 มี.ค. 2545/ 
…………………. …………. ขั้นต่ า 

                      

 **หมายเหตุ**  1. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ได้รับพระราชทานฯ เรียบร้อยแล้ว 
     

 
 

2. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษาสีน ้าเงิน หมายถึง เลื่อนการรับพระราชทานฯ 1 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนหลังวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. .......  
 

 
 

(60 วัน ก่อนวันเฉลิมฯ ในรัชกาลปัจจุบัน) (28 กรกฎาคม พ.ศ. .....) 
         

 
 

3. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษรสีม่วง หมายถึง เลื่อนการรับพระราชทานฯ ในปี พ.ศ. 2559 ไปรับพระราชทานฯ  ในปี 2560  
   

 
 

เนื่องจากไม่มีการพระราชทานฯ ในปี พ.ศ. 2559 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559) 
 

 
 

4. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง คุณสมบัติครบถ้วนในป ีพ.ศ. นั น ๆ  แต่ขอพระราชทานฯ ในปีถัดไป (ปีเว้นปี) 
    5. ช่องเงินเดือน ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั นสูงของต้าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั ง     

แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 



 

 

 บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ................... 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ส้านักงานรัฐมนตรี 
 ชั นสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. ……….. 

            
 

 
ล าดับ

ที ่
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 
 

รวมทั้งสิ้น 
(จ านวน) 

หมายเหตุ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ช. ป.ม. 
  บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 

… ส านักงานรัฐมนตรี … … … … … … … … … … ………. ………. 
                           
                           

  
                       

            
 

   รวม … … … … … … … … … … ………. ………. 

            
 

 
       

รับรองว่าถูกต้อง  
 

            
 

 
            

 
 

       
(………………………………...)  

 
       

…………………………………………..  
 

แบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง , ข้าราชการ 

 ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ 



 

 

 บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ส้านักงานรัฐมนตรี 
 ชั นสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. 2560 

            
 

 
ล าดับ

ที ่
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
รวม รวมทั้งสิ้น 

(จ านวน) 
หมายเหตุ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ช. ป.ม. 

  บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี 
1 ส านักงานรัฐมนตรี - - - - - 1 1 - 1 1 2 

 
                           
                           

  
                       

            
 

   รวม - - - - - 1 1 - 1 1 2 
 

            
 

 
       

รับรองว่าถูกต้อง  
 

            
 

 
            

 
 

       
(………………………………...)  

 
       

หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
 

 

 

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 



 

 

บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ .................... 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

ชั นต่้ากว่าสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. ........... 
 

ล าดับ
ที ่

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
รวม รวมทั้งสิ้น 

(จ านวน) 
หมายเหต ุท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. 

บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี

… ส านักงานรัฐมนตร ี … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………. ………. 

          
        

  
 

 
          

        
  

 
 

          
        

  
 

 
          

        
  

 
 

 
รวม … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………. ………. 

          
        

  
 

             ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

                  (........................................) 
               ………………………………….………. 
     

แบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง , ข้าราชการ 

 ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ 



 

บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

ชั นต่้ากว่าสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ
ที ่

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
รวม รวมทั้งสิ้น 

(จ านวน) 
หมายเหต ุท.ช. ท.ม. ต.ช. ต.ม. จ.ช. จ.ม. บ.ช. บ.ม. 

บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี บุรุษ สตร ี

1 ส านักงานรัฐมนตร ี - - 1 1 1 - 2 1 - - - 1 - - - - 4 3 7  

          
        

  
 

 
          

        
  

 
 

          
        

  
 

 
          

        
  

 
 

 
รวม - - 1 1 1 - 2 1 - - - 1 - - - - 4 3 7  

          
        

  
 

             ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

                  (........................................) 
                  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 



 

 
 

บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ้าปี พ.ศ. ....... 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
ร.จ.พ. 

รวม หมายเหตุ 
บุรุษ สตรี 

...... ส านักงานรัฐมนตรี ....... ....... ........ ................. 

 รวม ....... ........ ........ ................. 
 

           รับรองว่าถูกต้อง 
 
 
 
              (...........................................) 
            .................................................. 
 

 

 

 

 

 

แบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเหรยีญจักรพรรดิมาลา 



 

 
 

บัญชีแสดงจ้านวนชั นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ้าปี พ.ศ. 2560 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
ร.จ.พ. 

รวม หมายเหตุ 
บุรุษ สตรี 

1 ส านักงานรัฐมนตรี 2 2 4  

 รวม 2 2 4  
 

           รับรองว่าถูกต้อง 
 
 
 
              (...........................................) 
               หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจ านวนชั้นตราเหรยีญจักรพรรดมิาลา 



 

 
 

       

บัญชีรายชื่อ....................ผู้ขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์
ประจ าปี พ.ศ. ......... 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ชั้น ............................ 

         
         
         
         

                1. ………………..................         3. ……………………………. 
2. ……………………………. 

 
  

 

    

     

     

         

         

         

         

         

         

    (ตัวย่อชั้นและจ านวน)  

     ........ .... - .... 
  

     บุรุษ …. สตรี ….   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (....................  ..................)  

    ....................................................  

         

แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 

 ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามล าดับอักษร ก – ฮ 

โดยเรียงล าดับให้ช่ือบุรุษขึน้ก่อนสตรี 



 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

         
         
         
         

                1. นายกาทอง  ใจดี           3. นางทองแดง  ใจสวย 
2. นายขันเงิน  ใจงาม 

 
       

     

     

         

         

         

         

         

         

      

     ป.ม.  1 - 3 
  

     บุรุษ  2  สตรี  1   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (...........................................)  

    หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  

         

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

 



 

 
บัญชีรายชื่อ....................ผู้ขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ประจ าปี พ.ศ. ......... 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ชั้น ............................ 

         
         
         
         

                1. ………………..................         3. ……………………………. 
2. ……………………………. 

 
       

     

     

         

         

         

         

         

         

    (ตัวย่อชั้นและจ านวน)  

     ........ .... - .... 
  

     บุรุษ …. สตรี ….   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (...........................................)  

    ....................................................  

         

แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

 

 ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามล าดับอักษร ก – ฮ 

โดยเรียงล าดับให้ช่ือบุรุษขึน้ก่อนสตรี 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 



 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

         
         
         
         

                 1. นายกาทอง  ใจดี           3. นางทองแดง  ใจสวย 
  2. นายขันเงิน  ใจงาม  4. นางสุภาภรณ์  ใจเยน็ 

 
       

     

     

         

         

         

         

         

         

      

     ต.ม.  1 - 4 
  

     บุรุษ  2  สตรี  2   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (...........................................)  

    
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

  

 

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

 



 

 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจ าปี พ.ศ. ......... 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

         
         
         
         

                1. ………………..................         3. ……………………………. 
2. ……………………………. 

 
       

     

     

         

         

         

         

         

      

     ร.จ.พ. .... - .... 
  

     บุรุษ …. สตรี ….   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (...........................................)  

    ....................................................  

         

แบบบัญชีรายชื่อของข้าราชการผู้ขอพระราชทาน 

เหรยีญจักรพรรดมิาลา/เหรยีญจักรมาลา 

 

 ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามล าดับอักษร ก – ฮ 

โดยเรียงล าดับให้ช่ือบุรุษขึน้ก่อนสตรี 



 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

         
         
         
         

                 1. นายกาทอง  ใจดี           3. นางทองแดง  ใจสวย 
  2. นายขันเงิน  ใจงาม  4. นางสุภาภรณ์  ใจเยน็ 

 
       

     

     

         

         

         

         

         

         

      

     ร.จ.พ.  1 - 4 
  

     บุรุษ  2  สตรี  2   

    รับรองถูกต้อง  

         

         

    (...........................................)  

    
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

  

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของข้าราชการผู้ขอพระราชทาน 

เหรยีญจักรพรรดมิาลา/เหรยีญจักรมาลา 

 



 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของ....................ซึง่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ้าปี พ.ศ. .......... 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

          

ล าดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล 

เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ หมายเหต ุ

ระดับชั้น ตั้งแต ่ เงินเดือน ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ไดร้ับ ที่ได้รับ วัน เดือน ปี 
ขอครั้งนี ้

(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก โอนมาจาก 

(ปัจจุบัน) วัน เดือน ป ี (ปัจจุบัน) พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ (จากช้ันสูง (5 ธ.ค. ...) ช่ือตัว-ช่ือสกุลเดิม,ช่ือต าแหน่งตามบัญชีอื่น, 

    
ไปช้ันรอง) 

  
ปีท่ีเกษียณฯลฯ) 

 
(ชั นเครื่องราช/ตัวหนา) 

        
 

......................... 
        

..... ................................. .......... .... ...... ..... .............. .......................................... ........... .... ..... .... .......... .................................................. 

  
......... 

      
.................................................. 

          
          
   

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ 

   
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ข้อ 8, 10,19(3),21 

   
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), 22 

          
     

(..............................................) 

     
...................................................... 

     
ผู้เสนอขอพระราชทาน 

 

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 



 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ้าปี พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานรัฐมนตรี 

          

ล าดับ ช่ือตัว - ช่ือสกุล 

เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ หมายเหต ุ

ระดับชั้น ตั้งแต ่ เงินเดือน ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ไดร้ับ ที่ได้รับ วัน เดือน ปี 
ขอครั้งนี ้

(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก โอนมาจาก 

(ปัจจุบัน) วัน เดือน ป ี (ปัจจุบัน) พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ (จากช้ันสูง (5 ธ.ค. ...) ช่ือตัว-ช่ือสกุลเดิม,ช่ือต าแหน่งตามบัญชีอื่น, 

    
ไปช้ันรอง) 

  
ปีท่ีเกษียณฯลฯ) 

 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

        
1 นายกาทอง  ใจดี ปฏิบัติการ 1 มิ.ย. 54 22,500 นักจัดการงานท่ัวไป - - ต.ม. ขอครั้งแรก  (เริ่มบรรจุ 1 มิ.ย. 54) 

2 นายขันเงิน  ใจงาม ปฏิบัติการ 8 เม.ย. 54 21,970 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ต.ม. ขอครั้งแรก  (เริ่มบรรจุ 8 เม.ย. 54) 

3 นางทองแดง  ใจสวย ปฏิบัติการ 4 พ.ค. 54 21,390 นักวิชาการศึกษา - - ต.ม. ขอครั้งแรก  (เริ่มบรรจุ 4 พ.ค. 54) 

4 นางสุภาภรณ์  ใจเย็น ปฏิบัติการ 6 พ.ค. 54 19,840 นักจัดการงานท่ัวไป - - ต.ม. ขอครั้งแรก  (เริ่มบรรจุ 6 พ.ค. 54) 

          
   

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ 

   
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ข้อ 8, 10,19(3),21 

   
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), 22 

      
 
 
    

     
   (..............................................) 

     
   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

     
                                   ผู้เสนอขอพระราชทาน 

 

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



 

ประวัติส้าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ.......................... 
 

ชื่อ                 นายจักร         มาลา                           ต้าแหน่ง      นักทรัพยากรบุคคลช านา    ........ ญ       การพิเศษ       
กอง               กองการเจ้าหน้าที่ สป.                           กรม            ส าน.ั..........................................กงานปลัดกระทรวง                                 
กระทรวง        มหาดไทย                             เกิดวันที่    9      เดือนd    กัน   ยายน    กพ.ศ.   250 1       d 
รับราชการมาครบ ก   25  d ปี เมื่อวันที ่ก                 d เดือน ก                 เมษายน               ก พ.ศ. ก             ก 
 

วัน  เดือน  ปี 
ที่รับราชการ 

ต้าแหน่ง กรม  หรือ 
กระทรวง 

อายุ เงินเดือน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
หมายเหตุ   ให้เรียงล าดับปีตั้งแต่เข้ารับราชการ     ลงช่ือ ................................................. 
    จนครบ 25 ปี หากเว้นหายไปอาจไมไ่ดร้ับการพิจารณา         เจ้าของประวัติ 
    และใหล้งรายการจนถึงปัจจุบัน 
 

แบบประวัติส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรยีญจักรพรรดิมาลา/เหรยีญจักรมาลา 



 

ประวัติส้าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

ชื่อ  นายใจเพชร  เอี่ยมอ่อง    ต้าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี     
กอง/กรม   ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
เกิดวันที ่  4   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.   2514 
รับราชการมาครบ   25  ปี เมื่อวันที่   30   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2560 
 

วัน  เดือน  ปี 
ที่รับราชการ 

ต้าแหน่ง กรม  หรือ 
กระทรวง 

อายุ 
(ปี) 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ก.ค. 2535 
1 ต.ค. 2536 
1 ต.ค. 2537 
1 ต.ค. 2538 
1 ต.ค. 2539 
1 ต.ค. 2540 
1 ต.ค. 2541 
1 ต.ค. 2542 
1 ต.ค. 2543 
1 ต.ค. 2544 
1 ต.ค. 2545 
1 ต.ค. 2546 
1 ต.ค. 2547 
1 ต.ค. 2548 
1 ต.ค. 2549 
1 ต.ค. 2550 
1 ต.ค. 2551 
1 ต.ค. 2552 
1 ต.ค. 2553 
1 ต.ค. 2554 
1 ต.ค. 2555 
1 ต.ค. 2556 
1 ต.ค. 2557 
1 ต.ค. 2558 
1 ต.ค. 2559 

อาจารย์ 1 ระดบั 3 
อาจารย์ 1 ระดบั 3 
อาจารย์ 1 ระดบั 4 
อาจารย์ 1 ระดบั 4 
อาจารย์ 1 ระดบั 4 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี

สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สปช. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สพฐ. ศธ. 
สร. ศธ. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

5,360 
5,860 
7,380 
7,980 
8,610 
9,300 
9,820 
10,340 
11,120 
11,650 
13,040 
14,850 
17,710 
19,870 
21,130 
21,870 
22,690 
24,310 
26,470 
31,870 
34,470 
37,200 
39,370 
41,580 
44,560 

 

- 
- 

ปรับเงินเดือน 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

สปช. เป็น สพฐ. 
ปรับเงินเดือน 
ปรับเงินเดือน 

- 
- 
- 
- 
- 

ปรับเงินเดือน 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 
หมายเหตุ   ให้เรียงล าดับปีตั้งแต่เข้ารับราชการ     ลงช่ือ ................................................. 
    จนครบ 25 ปี หากเว้นหายไปอาจไมไ่ดร้ับการพิจารณา         เจ้าของประวัติ 
    และใหล้งรายการจนถึงปัจจุบัน 

ตัวอย่างแบบประวัติส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรยีญจักรพรรดมิาลา/เหรยีญจักรมาลา 



 

 

 
บัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย 

ประเภท ........................  

ประจ าปี  ................. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช ....................... 

เวลา  09.30  -  16.30  น. 

ณ  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ บุรุษ สตรี รวม หมายเหตุ 
 

……………………………………….. 
 

…….. 
 

..... 
 

...... 
 

...... 
 

รวม  ..... ...... …..  
 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับ 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง                ........................................................... ต าแหน่ง 
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี      ...................................................... วัน/เดือน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 



 

 
บัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

ประเภท ........................  

ประจ าปี  ................. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช ....................... 

เวลา  09.30  -  16.30  น. 

ณ  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ บุรุษ สตรี รวม หมายเหตุ 
 

……………………………………….. 
 

…….. 
 

..... 
 

...... 
 

...... 
 

รวม  ..... ...... …..  
 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับ 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง                ........................................................... ต าแหน่ง 
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี      ...................................................... วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 



 

 
บัญชีจ่ายเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ประเภท ........................  

ประจ าปี  .................  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช ....................... 

เวลา  09.30  -  16.30  น. 

ณ  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ บุรุษ สตรี รวม หมายเหตุ 
 

……………………………………….. 
 

……. 
 

..... 
 

...... 
 

...... 
 

รวม  ..... ...... …..  
 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับ 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง                ........................................................... ต าแหน่ง 
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี        .................................................... วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีจ่ายเหรีญราชอิสริยาภรณ์ 

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมอืง ,  

ข้าราชการ , ลูกจา้งประจ า , พนักงานราชการ 



 

 
 

บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

ประจ าปี พ.ศ. ................. 

ชั้น ..............................................  
 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ได้รับประกาศนียบัตร ฯ 

ที่จ่ายให้เมื่อ 
(วัน เดือน ปี) 

ลายมือชื่อผู้รับ 

    

    

 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับรอง 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง     ต าแหน่ง ...........................................................  
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือช้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ตามดว้ยตัวยอ่ 

ยกตัวอย่างเชน่ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 



 

 
 

บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

ประจ าปี พ.ศ. .................  

ชั้น .............................................. 

 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ได้รับประกาศนียบัตร ฯ 

ที่จ่ายให้เมื่อ 
(วัน เดือน ปี) 

ลายมือชื่อผู้รับ 

    

    

 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับรอง 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง     ต าแหน่ง ...........................................................  
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือช้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ตามดว้ยตัวยอ่ 

ยกตัวอย่างเชน่ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 



 

 
 

บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรัฐมนตรี 

ประจ าปี พ.ศ. ................. 

ชั้น .............................................. 

 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ได้รับประกาศนียบัตร ฯ 

ที่จ่ายให้เมื่อ 
(วัน เดือน ปี) 

ลายมือชื่อผู้รับ 

    

    

 

 

 

ลงชื่อ  ........................................................ ผู้จ่าย       ลงชื่อ  ............................................................. ผู้รับรอง 
         (......................................................)       (...........................................................) 
         ........................................................ ต าแหน่ง     ต าแหน่ง ...........................................................  
         ........................................................ วัน/เดือน/ปี         
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรก ากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดมิาลา/เหรยีญจักรมาลา 



 

อักษรตัวหนาขนาด ๒๙  พอยท ์
และปรบัค่าระยะบรรทดั ๑ เทา่

เป็นค่าแน่นอน ๓๕ พอยท ์

1 Enter Before 6 pt 

1 Enter Before 6 pt 

1 Enter Before 6 pt 

1 Enter Before 6 pt 

 
  

 

 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  .................................................................................................................................................. 

ที ่ศธ ...................../............................................. วัน เดือนป ี  ..................................................................... 

เรื่อง...................................................................................................................................................................... 

เรียน   

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคเหตุ.................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคความประสงค์.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคสรุป.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                   (..................... ....................) 
              ........................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

กั นหน้า 
๓ ซ.ม. 

ชั นความเร็ว 

 (ถ้ามี) 

ชั นความลับ (ถ้ามี) 

กั นหลัง 
๒ ซ.ม. 

  ขนาดครุฑ        
  สูง ๑.๕ ซ.ม. 

 

4 Enter 

ครุฑห่างจาก
ขอบกระดาษประมาณ 

๑.๕ ซ.ม. 

ชั นความลับ (ถ้ามี) 

แบบหนังสือราชการภายใน 



 

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

1 Enter Before 6 pt  

  ขนาดครุฑ        
  สูง ๓ ซ.ม. 

 

กั นหน้า 
๓ ซ.ม. 

1 Enter Before 12 pt  

กั นหลัง 
๒ ซ.ม. 

 

 

 
 
 
 
 

 
ที ่ศธ ................/..............                                                                 ....................................                                                                                               

                  .................................... 
                 ....................................  

                                                                ........  .................. ........... 
 

เรื่อง    ………………………………..………………………….. 
 

เรียน    …………………………………………………………….. 
 

อ้างถึง ...................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ............................................................................. 
 

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคเหตุ……………………………….................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคความประสงค…์……………………………..................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............  
 

(ย่อหน้า ๒ Tab) ภาคสรุป...............………………………………..................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

            (.......................  .........................) 
            ......................................................... 

 
 

 
................................. 
โทรศัพท ์ ... ............. ............   
โทรสาร   ... ............. ............  
 

4 Enter 

4 Enter 

ชั นความเร็ว 

 (ถ้ามี) 

ชั นความลับ (ถ้ามี) 

ชั นความลับ (ถ้ามี) 

ครุฑห่างจาก
ขอบกระดาษประมาณ 

๑.๕ ซ.ม. 

แบบหนังสือราชการภายนอก 



 

ตรวจเสนอ 

 ธิติกาญจน์ 

 
 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐/                      วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐                                 ก 
 

เรียน  แจ้งท้าย 
 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่       
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้สิทธิในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ทั้งนี้ การเสนอขอพระราชทาน
ต้องด าเนินการให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ของปีที่
เสนอขอพระราชทาน 

 

ส านักงานรัฐมนตรี ขอเรียนว่า 
๑.  ส านักงานรัฐมนตรี  ได้ตรวจประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์               

ของข้าราชการการเมือง และคู่สมรสรัฐมนตรี ผลปรากฏดังนี้ 
ข้าราชการการเมือง ต้าแหน่ง เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับพระราชทาน 

๑. ........................................ รมว.ศธ. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ........ 
๒. ........................................ รมช.ศธ. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ........ 
๓. ........................................ รมช.ศธ. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ........ 
๔. ........................................ ผช.รมต.ศธ. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ........ 
๕. ........................................ ทปษ.รมว.ศธ. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ........ 
๖. ........................................ ทปษ.รมช.ศธ. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ........ 
๗. ........................................ ทปษ.รมช.ศธ. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ........ 
๘. ........................................ ลก.รมว.ศธ. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ........ 
๙. ........................................ ผช.ลก.รมว.ศธ. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ........ 

 

คู่สมรสรัฐมนตรี คู่สมรส เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับพระราชทาน 
๑. ........................................ รมว.ศธ. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ........ 
๒. ........................................ รมช.ศธ. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ........ 
๓. ........................................ รมช.ศธ. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ........ 

       

หมายเหต ุ:  ๑) ในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่ง รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
                 เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเสนอขอพระราชทานฯ  
     ๒) ข้าราชการการเมืองต าแหน่งอ่ืน และคู่สมรสรัฐมนตรี นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ ๑) 
              ส านักงานรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานด าเนินการขอพระราชทานฯ 
 

  ๒. เพื่อให้การ... 

ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติและความประสงค์ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง 

 



 

- ๒ - 
 

๒. เพ่ือให้การด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาด าเนินการตรวจสอบประวัติสิทธิ์การได้รับ
พระราชทานเครื่องราชฯ และพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามบัญชีประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี ๒๒ (คู่สมรสรัฐมนตรี) และบัญชี ๓ (ข้าราชการการเมือง) แห่งระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส านักงานรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ …. ……….. ……… เพ่ือส านักงาน
รัฐมนตรีจะด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
 
 
 

      (.........................................) 
       หวัหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

 
 

 
 
 
แจ้งท้าย 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (...................................)  
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (...................................)  
๔. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
๕. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (.......................................)  
๖. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (.......................................)  
๗. ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ  
๘. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๙. ผู้ชว่ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 

 
 
 



 

ตรวจเสนอ 

 ธิติกาญจน์ 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐/                      วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐                                 ก 
 

เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
  

ตามท่ีส านักงานรัฐมนตรี ได้มีบันทึกน าเรียนข้าราชการการเมืองเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบประวัติสิทธิ์การได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ และพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐          
ตามบัญชีประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี ๒๒ (คู่สมรสรัฐมนตรี) และบัญชี ๓ 
(ข้าราชการการเมือง) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ รายละเอียดตามบันทึก
ส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/............... ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น 

 

ส านักงานรัฐมนตรี ขอรายงานผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐        
ของคู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ดังนี้ 

 

ข้าราชการการเมือง ต้าแหน่ง เสนอขอพระราชทาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

๑. ........................................ รมว.ศธ.  (สลค. เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการขอพระราชทานฯ) 

-  ได้รับพระราชทาน ป.ช.     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  ขอพระราชทานได้ทุกปี 
-  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ม.ว.ม. 

๒. ........................................ รมช.ศธ. (สลค. เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการขอพระราชทานฯ) 

-  ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ช้ันสูงสุด) 

๓. ........................................ รมช.ศธ. (สลค. เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการขอพระราชทานฯ) 

-  ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ช้ันสูงสุด) 

๔. ........................................ ผช.รมต.ศธ. - -  เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง        
ทางการเมือง แต่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง 

๕. ........................................ ทปษ.รมว.ศธ. - -  ได้รับพระราชทาน ป.ช.     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เกิน ๒ ช้ัน) 

๖. ........................................ ทปษ.รมช.ศธ. - -  ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ช้ันสูงสุด) 

๗. ........................................ ทปษ.รมช.ศธ. - -  ได้รับพระราชทาน ท.ช.     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

๘. ........................................ ลก.รมว.ศธ. - -  ได้รับพระราชทาน ต.ช.     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  ปีเว้นปี  
๙. ........................................ ผช.ลก.รมว.ศธ. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  

(ม.ป.ช.)  
-  ขอกรณีพิเศษ 

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (หน.สร. ถึง รมว.ศธ.) 

 



 

- ๒ - 
 

คู่สมรสรัฐมนตรี คู่สมรส เสนอขอพระราชทาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

๑. ........................................ รมว.ศธ. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) -  ได้รับพระราชทาน ป.ม.     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
ได้ทุกปีตามล าดับถึง ป.ช. 

๒. ........................................ รมช.ศธ. - -  ได้รับพระราชทาน ม.ว.ม.   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เกิน ๒ ช้ัน) 

๓. ........................................ รมช.ศธ. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
(ป.ม.) 

-  ได้รับพระราชทาน ท.ช.     
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

-  ขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา
ได้ทุกปีตามล าดับถึง ป.ม. 

 
 

ในการนี้ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการจัดท า เอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอ          
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใน 
๑. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จ านวน ๔ ฉบับ  
๒. แบบรายงานความดีความชอบ (กรณีพิเศษ) จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. หรือเห็นสมควรประการใด โปรดสั่งการ 

 
 
 

 
       (.........................................) 
       หวัหน้าส านักงานรัฐมนตรี  



 

 
 
 
 
ที ่ศธ ๐๑๐๐.๑/                                                                             กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                               

                  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

                                                                     ....................  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี  
และข้าราชการการเมือง (กรณีพิเศษ) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา   จ านวน ๖ ฉบับ 
  ๒. บัญชีรายชื่อ     จ านวน ๖ ฉบับ 
  ๓. บัญชีแสดงคุณสมบัติ    จ านวน ๖ ฉบับ 
  ๔. แบบรายงานความดีความชอบ   จ านวน ๒ ฉบับ 
 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร       
เทพยวรางกูร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้สิทธิในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป 

 

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง รายละเอียดดังนี้ 

๑. ........... ................... คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอพระราชทาน          
ชั้น  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

๒. ........... ................... คู่สมรสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอพระราชทาน  
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

๓. ........... ................... ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอ
พระราชทานชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เป็นกรณีพิเศษ 

 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม 
สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม          
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
            (…………………………………………….) 

            รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ส านักงานรัฐมนตรี 
โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓   
โทรสาร   ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๖๑ 
 

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

คู่สมรสรฐัมนตร ีและขา้ราชการการเมือง (รมว.ศธ. ถึง เลขาธิการ ครม.) 

 



 

ตรวจเสนอ 

 ธิติกาญจน์ 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐/                      วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐                                 ก 
 

เรียน  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้ส านักงานรัฐมนตรีด าเนินการพิจารณา       
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์                
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยด าเนินการตามแนวทางที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด และให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอถึงส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามบันทึกส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… 

 

ส านักงานรัฐมนตรี ขอเรียนว่า มีข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนของส านักงาน
รัฐมนตรี ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

 

ชื่อ – นามสกลุ ต้าแหน่ง เสนอขอพระราชทานฯ  หมายเหตุ 
๑. .................  .................. 

 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี ๑. ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 (ป.ม.) 
 
๒. เหรยีญจักรพรรดิมาลา 

 (ร.จ.พ.) 

๑. ไดร้ับการพระราชทานฯ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๒. รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๒๕ ปี (… ……. ….) 

๒. .................  .................. 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

-  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๓. .................  .................. 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

-  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๔. .................  .................. 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ -  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๕. .................  .................. 
 (พนักงานราชการ) 

พนักงานวิเคราะห ์
จัดเก็บเอกสาร 

-  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
(บ.ช.) 

-   ปฏิบัติงานติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (… ……. ….) 

 
 

ในการนี้ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอ          
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จ านวน ๓ ฉบับ และหนังสือถึง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ฉบับ ดังแนบ 
 
 
 

 
       (.......................................) 
       หวัหน้าส านักงานรัฐมนตรี

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (หน.สร. ถงึ ลก.รมว.ศธ.) 

 



 
 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐.๑/                    วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐                                 ก 
 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.) 
 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้ส านักงานรัฐมนตรีด าเนินการพิจารณา    
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์                
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยด าเนินการตามแนวทางที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด และให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอถึงส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามบันทึกส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น 
 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ       
ที่ก าหนดแล้ว มีความประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากร
สังกัดส านักงานรัฐมนตรี ดังนี้ 

 

ชื่อ – นามสกลุ ต้าแหน่ง เสนอขอพระราชทานฯ  หมายเหตุ 
๑. .................  .................. 

 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี ๑. ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 (ป.ม.) 
 
๒. เหรยีญจักรพรรดิมาลา 

 (ร.จ.พ.) 

๑. ไดร้ับการพระราชทานฯ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๒. รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๒๕ ปี (… ……. ….) 

๒. .................  .................. 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

-  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๓. .................  .................. 
 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

-  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๔. .................  .................. 
 

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

-  ตริตาภรณม์งกุฎไทย 
(ต.ม.) 

-   รับราชการ ไม่น้อยกว่า  
๕ ปี (… ……. ….) 

๕. .................  .................. 
 (พนักงานราชการ) 

พนักงานวิเคราะห ์
จัดเก็บเอกสาร 

-  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
(บ.ช.) 

-   ปฏิบัติงานติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (… ……. ….) 

 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มาด้วยแล้วดังแนบ 
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 

 
      (...................................................) 

       เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

 



 

ตรวจเสนอ 

 ธิติกาญจน์ 

 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐/                      วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)                    ก 
 

เรียน  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตามที่ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
๒๕๖๐ โดยด าเนินการตามแนวทางที่ส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีก าหนด และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ  
การพิจารณาเสนอขอถึงส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามหนังสือ
ส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น 

 

ส านักงานรัฐมนตรี ขอเรียนว่า  
๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ผู้ขอพระราชทานต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ภายในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ...........) 

๒. ข้าราชการพลเรือนสังกัดส านักงานรัฐมนตรี ศธ. ราย ................................ ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(๕๘,๓๙๐ บาท) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ........./๒๕๖๐ 
ลงวันที่ …. ……….. ……… 

๓. บัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้ข้ าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สามารถขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อได้รับเงินเดือนขั้นสูง และได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์  

 

ส านักงานรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ................................  มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ด าเนินการ
จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐        
ของบุคคลดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จ านวน ๑ ฉบับ และหนังสือถึง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ฉบับ ดังแนบ 
 
 
 

 
       (.......................................) 
       หวัหน้าส านักงานรัฐมนตรี

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (หน.สร. ถงึ ลก.รมว.ศธ.) 

 



 
 

    บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕                          . 

ที ่ ศธ ๐๑๐๐.๑/                    วันที่                                                         . 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์     . 
        ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)                    ก 
 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.) 
 

ตามที่ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
๒๕๖๑ โดยด าเนินการตามแนวทางที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ  
การพิจารณาเสนอขอถึงส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามหนังสือ
ส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น 
 

ส านักงานรัฐมนตรี มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพ่ิมเติม  
ให้แก่บุคลากรสังกัดส านักงานรัฐมนตรี จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 

 

ชื่อ – นามสกลุ ต้าแหน่ง เสนอขอพระราชทานฯ  หมายเหตุ 
...................................... 

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 

 

๑. ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง  
 (๑ เม.ย. ๖๐) 
 ค าสั่ง ศธ. ท่ี สร ........./๒๕๖๐ 
 ลงวันท่ี .... ......... ...... 

๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  
๕ ปี บริบูรณ์ (.... ......... ......) 

 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มาด้วยแล้วดังแนบ 
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 

 
         (...................................................) 

        เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

บัญชีประกอบการขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

เอกสารประกอบการจัดท าคู่มอื 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 

 รายงานการประชุมครั้งที่  ๑ 

 รายงานการประชุมครั้งที่  ๒ 

 รายงานรอบ  ๙  เดือน 

 รายงานรอบ  ๑๒  เดือน 

 หนังสือแจง้เวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๑ 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๑ (ต่อ) 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๑ (ต่อ) 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๒ 

 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๒ (ต่อ) 

 



 
 

รายงานการประชุมคร้ังที่ ๒ (ต่อ) 

 

 



 
 

รายงานรอบ ๙ เดือน 

 



 
 

รายงานรอบ ๙ เดือน (ต่อ) 

 



 
 

รายงานรอบ ๙ เดือน (ต่อ) 

 



 
 

รายงานรอบ ๑๒ เดือน  

 



 
 

รายงานรอบ ๑๒ เดือน (ต่อ) 

  



 
 

รายงานรอบ ๑๒ เดือน (ต่อ) 

 



 
 

หนังสือแจ้งเวียน 

 


