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คำนำ
การเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ย าภรณ์ เป็ นการดาเนิ นงานที่มี ความสาคั ญ
และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ
ซึ่งพระมหากษัต ริย์ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้ ที่ก ระท าความดี ความชอบอั น เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ร าชการหรื อ สาธารณชน ถื อ เป็ น การให้ บ าเหน็ จ ความชอบและเครื่ อ งหมายเชิ ด ชู
เกี ย รติ ย ศอย่ า งสู ง แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สร้ า งคุ ณ ประโยชน์
ต่อองค์กรและส่วนรวม
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การด าเนิ น งานการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ของส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อให้การดาเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี
เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว รอบคอบ และถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ตลอดจนเป็ น คู่ มื อ ให้ แ ก่
ผูป้ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือทีผ่ สู้ นใจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมาและความสาคัญของคู่มือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานเพื่อ เป็ น บ าเหน็ จความชอบและเครื่ อ งหมายเชิด ชู เ กี ย ติ ย ศอย่า งสู ง ยิ่ ง
แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ดังนั้น การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงควรกระทา
ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม ตามข้อ ๘ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง
มงกุ ฎไทย พ.ศ. 2536 กล่ าวคื อ บุ คคลดั งกล่ าวต้ องมี ความประพฤติ ดี และปฏิ บั ติ หน้ าที่ อั น เป็ น
ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยเหมาะสมในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในชั้นตราดังกล่าว
ผู้ จั ด ท าจึ ง ได้ จั ด ท ามาตรฐานและคู่ มื อ การด าเนิ น งานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรของสานักงาน
รัฐ มนตรี กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถใช้เ ป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน หรือ
ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
๑.๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ เพื่ อให้ บุ คลากรในสังกั ดสามารถปฏิ บั ติ งานทดแทนกั นได้ ในกรณีที่ มี การโยกย้ าย
ตาแหน่งงาน
๑.๓ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตามงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอน
ปฏิบัติ
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2. ขอบเขต (Scope)
คู่มอื ฉบับนี้ใช้เป็นกรอบแนวทาง และมาตรฐานในการดาเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การด าเนิ น การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ในส่วนของ คู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
3. คาจากัดความ (Definition)
๓.1 “พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา” หมายความว่า พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3.2 “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริย าภรณ์
ช้ า งเผื อ ก หรื อ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
๓.3 “คู่ ส มรสรั ฐ มนตรี ” หมายความว่ า สามี ห รื อ ภริ ย าที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.4 “ข้ า ราชการการเมื อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง เป็ น หรื อ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ า ราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย
๓.๔.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔.๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔.๔ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔.๕ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๔.๖ ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตาแหน่ง ผู้ช่ว ยรัฐ มนตรีป ระจากระทรวงศึก ษาธิก าร ไม่ถือเป็นตาแหน่งข้าราชการการเมือง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๐
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๓.๕ “ข้ า ราชการพลเรื อ น” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕8 ให้รับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
๓.๖ “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่ า ตอบแทนจากงบประมาณของส่ ว นราชการ เพื่ อ เป็ น พนั ก งานของรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ง า นให้ กั บ
ส่วนราชการนัน้
๓.๗ “ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจา โดยไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้
๓.๘ “ประเภทตาแหน่ง – ระดับตาแหน่ง ” หมายความว่า ประเภทตาแหน่ง และระดับ
ตาแหน่ ง ของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ตามมาตรา ๔๕ และ ๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๙ “เงินเดือนขั้นต่า – เงินเดือนขั้นสูง ” หมายความว่า เงินเดือนที่ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี
เงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๑๐ ชื่อย่อของตาแหน่ง/หน่วยงานที่สาคัญ
ลาดับที่
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
๑
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลธ.ครม.
๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ.
๓
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศธ.
๔
ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ
ผช.รมต.ศธ.
๕
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทปษ.รมว.ศธ.
๖
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทปษ.รมช.ศธ.
๗
เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ลก.รมว.ศธ.
๘
ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ผช.ลก.รมว.ศธ.
๙
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ป.ศธ.
๑๐ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
หน.สร.
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๔.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ดังนี้
- ลงนามรับ รองข้อมูล และคุณ สมบัติข องคู่ส มรสรัฐ มนตรี ข้าราชการการเมือ ง
ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔.๒ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ดังนี้
- แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- รั บ รองข้อ มู ล และคุณ สมบั ติ ของข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ พนัก งานราชการ
และลูกจ้างประจา ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔.๓ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ดังนี้
- ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม การด าเนิ น งาน และให้ ข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง าน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ลงนามกากับในบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา, บัญชีรายชื่อของคู่สมรสรัฐมนตรี และ
ข้าราชการการเมือง
- ลงนามก ากั บ ในบั ญ ชี แ สดงจ านวนชั้ น ตรา และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๔.๔ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา และ
ตรวจสอบการดาเนินงาน
๔.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้
- ติดตามข่าวสารและปรับปรุงแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกอบการดาเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประสานสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อตรวจสอบแนวทางการเสนอขอพระราชทานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดทาฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดทาเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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๕. ระเบียบหลักเกณฑ์ (Regulation)
๕.๑ หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
- ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๑.๑ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก สลับกันตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย
(ร.ง.ม.)
ลาดับที่ ๒ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก
(ร.ง.ช.)
ลาดับที่ ๓ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย
(ร.ท.ม.)
ลาดับที่ ๔ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก
(ร.ท.ช.)
ลาดับที่ ๕ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
(บ.ม.)
ลาดับที่ ๖ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)
ลาดับที่ ๗ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(จ.ม.)
ลาดับที่ ๘ ชั้นที่ ๔ จัตุรภาภรณ์ช้างเผือก
(จ.ช.)
ลาดับที่ ๙ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
ลาดับที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
ลาดับที่ ๑๑ ชั้นที่ ๒ ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
(ท.ม.)
ลาดับที่ ๑๒ ชั้นที่ ๒ ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.)
ลาดับที่ ๑๓ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.)
ลาดับที่ ๑๔ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)
ลาดับที่ ๑๕ ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)
ลาดับที่ ๑๖ ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
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๕.๑.๒ คุณสมบัติของผูส้ มควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) เป็นผู้มสี ัญชาติไทย
๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เ ป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ตอ่ หน้าที่อย่างดียิ่ง
๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ
ต้ อ งโทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๔) กรณี ลูกจ้างประจา ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ แต่ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
และเป็ นลู ก จ้ างประจ าที่ มีชื่ อและลั ก ษณะงานเป็ นลู ก จ้ างโดยตรงหมวดฝีมื อ หรื อลู ก จ้ างประจ า
ที่มชี ื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
๕) กรณี พนั ก งานราชการ ต้ องเป็ นพนั ก งานราชการตามสั ญ ญาจ้ างของ
ส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ทั้งนี้ ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ ราชการหรือสาธารณชนเหมาะสมต่อการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิ สริย าภรณ์
หรือไม่ โดยไม่พิจารณาเฉพาะตาแหน่ง ระดับ ชั้นยศ หรือก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น
๕.๑.๓ ระยะเวลาการรั บ ราชการ หรื อ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเริ่มต้น
๑) ผู้ ซึ่ งเคยด ารงต าแหน่ งข้ าราชการการเมื อง ต้ องมี ระยะเวลาการด ารง
ตาแหน่งหนึ่งติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ดารงตาแหน่งหลังจากวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ผ่านมา จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทาน (กรณีดารงตาแหน่งหลายตาแหน่งหรือหลายครั้ง ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งหนึ่ง
หรือหลายตาแหน่งรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน)
๒) ข้าราชการ ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๓) ลูกจ้างประจา ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
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๔) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริ การ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป
และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่
วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
๕) พนั ก งานราชการ กลุ่ ม งานเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น
มาเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า ๓ ปี บริ บู รณ์ นั บตั้ งแต่ วั นเริ่ มจ้ างจนถึ งวั นก่ อนวั นพระราชพิ ธี เฉลิ ม
พระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน
หมายเหตุ : วั น พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาของปี ที่ จ ะขอพระราชทานในรั ช กาลปั จ จุ บั น
คือ วั นที่ ๒๘ กรกฎาคม ดั งนั้ น ผู้ เสนอขอพระราชทานต้องมีระยะเวลารับราชการ หรื อระยะเวลา
การปฏิบัติงานครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ของปีที่ขอพระราชทาน
๕.๑.๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ ะเสนอปี ติ ด กั น มิ ไ ด้
เว้นแต่กรณี ดังนี้
1) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อั นเป็ นที่ เ ชิ ดชู ยิ่ งช้ างเผื อก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่างบัญชีกัน
2) เป็ น การขอพระราชทานตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ในระเบี ย บ
สานักนายกฯ
3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสาคัญยิ่งและเป็นผลดี
แก่ ราชการหรือสาธาธารณชน หรือคิ ดค้ นสิ่ งหรื อวิ ธี การอั นเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งแก่ ประเทศชาติ
ได้ เป็ นผลส าเร็ จ โดยให้ ระบุ ความดี ความชอบให้ เห็ นเด่ นชั ดว่ า ได้กระท าความดีความชอบอั นเป็ น
ประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใดและได้ผลดีอย่างไร
๕.๑.๕ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ ะเสนอเลื่ อ นชั้ น ตรา
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกฯ มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕.๑.๔
๕.๑.๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์จ ะเสนอข้า มชั้น ตรามิ ไ ด้
เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๕.๑.๔
๕.๑.๗ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เพราะเกษียณอายุ ในปีใด ให้มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริยาภรณ์
ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นนั้ ด้วย
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๕.๑.๘ บัญชีประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็ นที่เชิดชู ยิ่งช้างเผื อกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุ ฎไทย พ.ศ. 2536 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดบัญชีประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท ดังนี้
1) คู่สมรสรัฐมนตรี
- บั ญ ชี 22 “การขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณ์ ใ ห้ แก่ คู่ส มรส
รัฐมนตรี”
2) ข้าราชการการเมือง
- บัญชี ๓ “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
การเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา”
3) ข้าราชการพลเรือน
- บัญชี ๔๑ “การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง”
4) ลูกจ้างประจา
- บั ญ ชี 15 “การขอเสนอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
ลูกจ้างประจา”
4) พนักงานราชการ
- บั ญ ชี 32 “การขอเสนอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่
พนักงานราชการ”
รายละเอียดตามภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๕.๑.๙ หน่วยงานที่ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
๑ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร : สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓) คู่สมรสรัฐมนตรี : สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
)
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๔) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ : ถือเป็นตาแหน่งทางการเมือง
แต่ ไ ม่ มี ส ถานะเป็ นข้ า ราชการการเมื อ ง ดั งนั้ น การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ์
ต้องขอพระราชทานในกรณีพิเศษ โดยสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานดาเนินการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕) ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๗) เลขานุก ารรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร : ส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๘) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทั้งนี้ ในส่วนของคู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ ไปที่สานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้โดยตรง แต่ในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
ให้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ เพื่อพิจารณาในภาพรวมร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(พิจารณาในระดับกระทรวง)
๕.๒ หลั ก เกณฑ์ ก ารขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง
ดิเรกคุณาภรณ์
- พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์
พ.ศ. 2534
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๕.๒.๑ การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รก
คุณาภรณ์ เสนอขอพระราชทานตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ลาดับที่ ๒ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ลาดับที่ ๓ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.)
ลาดับที่ ๔ ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
ลาดับที่ ๕ ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
(ต.ภ.)
ลาดับที่ ๖ ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
(ท.ภ.)
ลาดับที่ ๗ ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
(ป.ภ.)
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๕.๒.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ จะพระราชทานแก่ ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน จาแนกออกได้เป็นสองประเภท ดังนี้
๑) การกระท าความดี ค วามชอบที่ มี ผ ลงานอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศ
ศาสนา และประชาชน มีผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสรรเสริญ หรือเป็นการกระทา
ที่ฝ่าอั นตรายหรือ เสี่ย งภัย เพื่อปกป้ องชี วิตหรือทรัพย์ สินอันเป็ นประโยชน์ต่อสัง คม หรือ ประเทศ
ต้องเป็นผลงานของตนเองไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
มาแล้ ว ถ้ าเป็ นผลงานที่ ท าร่ วมกั นเป็ นหมู่ คณะ จะต้ องสรุ ปแยกผลงานของแต่ ละบุ คคลให้ ชั ดเจน
เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
- ให้เริ่มขอตั้งแต่ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) เว้นแต่กรณีมีผลงาน
ดีเด่นเป็นพิเศษ อาจขอชั้นสูงขึน้ แต่ไม่เกินชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
- ให้เสนอขอพระราชทานในชั้นสูงขึ้นหนึ่งชั้นตามลาดับเมื่อกระทาความดี
ความชอบเพิ่มขึน้ จนถึงชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) โดยเว้นระยะเวลาแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าห้าปี
๒) การกระทาความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
เป็ นการบริจาคทรั พย์ สินเพื่ อสาธารณประโยชน์ เช่ น เพื่ อการศาสนา การศึ กษา การสาธารณสุ ข
การแพทย์ การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ หรือความมั่นคงของชาติ ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็น
ของผูบ้ ริจาคหรือผูบ้ ริจาคมีสทิ ธิบริจาคได้ในนามของตน
- เสนอขอพระราชทานได้ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ดังนี้
ชั้นที่
ชื่อ
มูลค่าของทรัพย์สิน/
บาทขึ้นไป
๗
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (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
ตามรายชื่ อ ที่ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดรายชื่ อ ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ่ ง ขณะนี้
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อแล้ว จานวน ๔๐ แห่ง ดังนี้
ด้านการศึกษา
๑) มูลนิธิราชสุดา
๗) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
๒) มูลนิธิอานันทมหิดล
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
๓) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๘) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
๔) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
๕) มูลนิธิพระดาบส
พระนางเจ้าราไพพรรณี
๖) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ด้านการสาธารณสุขและการแพทย์
๑) มูลนิธิจุฬาภรณ์
๑๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
๒) มูลนิธิราชประชาสมาสัย
๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลตารวจ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๒) มูลนิธิรามาธิบดี
๓) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง
๑๓) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
๔) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
๑๔) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
๑๕) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
๖) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา
ทราบรมราชชนนี
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๗) ศิริราชมูลนิธิ
๑๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
๘) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
๑๗) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
๙) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
๑) มูลนิธิชัยพัฒนา

ด้านการพัฒนา
๒) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ
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ด้านการสังคมสงเคราะห์
๑) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๗) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
๒) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
๘) มูลนิธิขาเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๙) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
๓) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐) มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรม
๔) มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชน
ราชินูปถัมภ์
ในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์
๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยา
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ
สยามมกุฎราชกุมาร
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
๑๒) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ในพระราชูปถัมภ์ของ
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๖) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)
ด้านความมั่นคงของชาติ
- มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่มาเว็บไซต์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
จาก http://www.soc.go.th/d_direk00.htm
๕.๓ หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
- พระราชบัญ ญั ติ เ หรี ย ญจัก รมาลาและเหรีย ญจั ก รพรรดิม าลา พ.ศ. ๒๔๘๔ ,
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ , ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๓.๑ เสนอขอให้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ ปี (นับถึง ๒๘ กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน)
๕.๓.๒ การนั บ เวลาราชการ ให้ นั บ โดยค านวณเวลาราชการทั้ ง หมดของผู้ นั้ น
รวมกัน แต่ถ้าผู้นนั้ เข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
เป็นต้นไป
๕.๓.๓ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาในปี เ ดี ย วกั น กั บ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
๕.๓.๔ ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอขอพระราชทานพ้ นจากราชการเพราะเหตุ เ กษี ยณอายุ
ราชการ หรือ ลาออกจากราชการ สามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีเดียวกันได้
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๕.๔ เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง
- แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
จานวน ๒ ชุด
- แบบบัญชีรายชื่อ
จานวน ๒ ชุด
- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
จานวน ๒ ชุด
- แบบรายงานความดีความชอบ (กรณีพิเศษ) จานวน ๒ ชุด
๒) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
- แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
จานวน ๒๐ ชุด
- แบบบัญชีรายชื่อ
จานวน ๑๐ ชุด
- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
จานวน ๒๐ ชุด
- แบบรายงานความดีความชอบ
จานวน ๒ ชุด
(กรณีพิเศษ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ)
๓) การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
จานวน ๒๐ ชุด
- แบบบัญชีรายชื่อ
จานวน ๑๐ ชุด
- แบบประวัติการรับราชการ
จานวน ๒ ชุด
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๖. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
๖.๑ คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง
จัดเตรี ยมข้ อมูลประวัติ
การได้ รับพระราชทานเครื่ องราชฯ

แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ

จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ตามมติที่ประชุม
เสนอ หน.สร. ลงนามกากับ
ในบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตรา และบัญชีรายชื่อ

เสนอ รมว.ศธ.
ลงนามรับรองข้อมูลและคุณสมบัติ

ออกเลขที่หนังสือ/
สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๖.๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
รับเรื่องจากงานสารบรรณ

จัดเตรียมข้อมูลประวัติ
การได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ

จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ตามมติที่ประชุม
หน.สร.
ลงนามในบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตรา
และบัญชีรายชื่อฯ

เสนอ ลก.รมว.ศธ.
ลงนามรับรองข้อมูลและ
คุณสมบัติ

จัดทาหนังสือนาเรียน หน.สร.
ลงนามถึง ป.ศธ.
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๖.๒ ข้าราชกาชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ต่อ)

ออกเลขที่หนังสือ/
สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องไปยัง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : การเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ ให้แ ก่ข้ าราชการพลเรือ นสามั ญ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการ
ในภาพรวมร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
๗.๑ คู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง
- การดาเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี
ข้าราชการการเมือง ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด การดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) ทาหนังสือขอข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เสนอหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม
2) นาเรียนรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง พร้อมเอกสารชีแ้ จงขัน้ ตอนการเสนอขอ
พระราชทาน
๓) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
1) นาเรีย นหั ว หน้า สานัก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เพื่ อโปรดพิ จารณา
รายชื่อข้าราชการในสังกัดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ตามข้อ 17 วรรคสอง
แห่งระเบียบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
2) ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓) นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
แต่งตัง้
ขั้นตอนที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ / จัดประชุม
๓) สรุปรายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 4 : จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามมติที่ประชุม
1) จัดทาข้อมูลตามแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา , แบบบัญชีรายชื่อ และแบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
2) เสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 5 : นาเรียนหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ลงนามในแบบบัญชีแสดงจานวน
ชั้นตรา และแบบบัญชีรายชื่อ
ขั้นตอนที่ 6 : นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามรับรองข้อมูลและ
คุณสมบัติ
1) จัดทาหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2) นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึงสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และลงนามรับรองข้อมูลในแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 7 : ออกเลขที่หนังสือผ่านระบบสารบรรณ และสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้
เป็นหลักฐาน
ขัน้ ตอนที่ ๘ : ส่งเรื่องไปสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๗.2 ข้าราชกาชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
- การดาเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ รวมทั้งสิน้ 10 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : รับเรื่องจากงานสารบรรณ
ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) จัดทาฐานข้อมูล คุณสมบัติ และปี พ.ศ. ทีไ่ ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้ อ มูล ผ่ า นทะเบีย นประวั ติ ข้า ราชการ (ก.พ.7) ,
ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจา และสัญญาจ้างพนักงานราชการ
๓) นาเรียนผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ขั้นตอนที่ ๓ : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
1) นาเรี ย นหั ว หน้า สานั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เพื่อ โปรดพิ จารณา
รายชื่อข้าราชการในสังกัดผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการฯ
2) ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓) นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
แต่งตัง้
ขั้นตอนที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ / จัดประชุม
๓) สรุปรายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 5 : จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามมติที่ประชุม
1) จัดทาข้อมูลตามแบบบัญชีแสดงชั้นตรา , แบบบัญชีรายชื่อ และแบบบัญชีแสดง
คุณสมบัติ และแบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
2) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 6 : หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีลงนามในแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
และแบบบัญชีรายชื่อ
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ขั้นตอนที่ 7 : นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามรับรอง
ข้อมูลและคุณสมบัติ
ขัน้ ตอนที่ 8 : จัดทาหนังสือนาเรียนหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ลงนามถึงปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ขั้นตอนที่ 9 : ออกเลขที่หนังสือผ่านระบบสารบรรณ และสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้
เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 10 : ส่งเรื่องไปสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
การดาเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ มีข้อกาหนดและ
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ โดยมีมาตรฐานที่สาคัญของการดาเนินการ ดังนี้
๘.๑ คู่สมรสรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง
๑) ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
พร้อมเอกสารประกอบ ผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากรัฐมนตรี , คู่สมรสรัฐมนตรี และ
ข้าราชการการเมือง
๒) ขั้นตอนที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทาเรื่องเสนอขอพระราชทานปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ
๓) ขั้นตอนที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- มีการจัดทาตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
- มีสรุปข้อมูลผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอชื่อขอพระราชทานในปีนั้น ๆ
- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มกี ารประชุม
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๔) ขั้นตอนที่ ๘ : การส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยั งส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ก่ อนวั นพระราชพิ ธี เฉลิ มพระชนมพรรษา ไม่ น้ อยกว่ า ๙๐ วั น
(ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน)
๘.๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๑) ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผ่านการ
ตรวจเช็คผ่านทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจา สัญญาจ้างพนักงาน
ราชการและปรับปรุงข้อมูลการดารงตาแหน่ง ข้อมูลการได้รับเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน
๒) ขั้นตอนที่ ๓ : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และรั บ รองการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น หนึ่ ง ก่ อ นเสนอไปยั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทาเรื่องเสนอขอพระราชทานปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ
๓) ขั้นตอนที่ ๔ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- จั ด ท าตารางแสดงระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ป ระกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย
- มีสรุปข้อมูลผู้ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนนั้ ๆ
- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มกี ารประชุม
๔) ขั้นตอนที่ ๑๐ : การส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดาเนินการในภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ก่อนส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
(ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน)
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๘.๓ อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
- การดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาจเกิดปัญหาข้อมูลบุคคล
คลาดเคลื่อน หรือไม่ครบถ้วน ทาให้กระบวนการเสนอขอพระราชทานฯ ล่าช้า และไม่ได้รับพระราชทาน
ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ เช่น 1) ตัวสะกด ชื่อ – สกุล ไม่ถูกต้อง 2) ใช้คานาหน้าชื่อไม่ถูกต้อง 3) กรณีที่มี
การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ไม่ระบุให้ครบถ้วนทั้งก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยน 4) ข้อมูลการดารงตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนไม่เป็นปัจจุบัน ฯลฯ
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา : ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล บุ ค คลให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ ,
ตรวจสอบคานาหน้า ตัวสะกดชื่อ – สกุล ให้ถูกต้อง , ตรวจสอบข้อมูลการดารงตาแหน่งก่อนเสนอขอ
พระราชทานจากทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
2) ความเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นจากการสื่ อ สารระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และ
ผูบ้ ริหารฝ่ายการเมือง เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรได้รับตามสิทธิ์
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะดาเนิน การ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้า งเผือ กและเครื่อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั นมี เ กี ย รติ ยิ่ง มงกุ ฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
อย่ า งเ คร่ ง คั ด แต่ ใ น บ างกร ณี ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยการเมื อ งมี ค วามประสงค์ ข อพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นชั้ นที่ สู งกว่ าที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บฯ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์
แนวทางแก้ไขปัญ หา : จัดเตรีย มข้อมูล กฎ ระเบีย บ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และชี้แจงถึงสิทธิ์อันพึงได้รับ ต่อผู้บริหารฝ่ ายการเมืองให้ชัดเจน
ก่อนทาเรื่องเสนอขอพระราชทานฯ
3) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซ้าซ้อน
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ์ใ ห้แก่บุคลากรผู้ไ ด้รับ มอบหมาย
ให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เกิดความซ้าซ้อนกับต้นสังกั ด
เนื่องจากขาดการประสานข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา : เพื่ อ ลดการซ้ าซ้ อ นในกรณี ก ารขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่สานักงานรัฐมนตรี
ให้ดาเนินการประสานทาความเข้าใจกับ หน่วยงานต้นสังกัดให้ชัดเจนก่อน ว่าหน่วยงานใดควรเป็น
หน่วยงานดาเนินการ
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๙. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
คู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิสริย าภรณ์ จัดท าขึ้นเพื่อให้
ผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนการนี้ ใช้ เ ป็น แนวทางในการดาเนิน งานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ เพื่อให้เ กิดประสิท ธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สามารถสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ทั้งนี้ จะใช้การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบกระบวนการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดสาคัญและค่าเป้าหมาย
ที่ ก าหนดเป็ น มาตรฐานของกระบวนการ โดยประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเที ย บกั บ มาตรฐาน
ของกระบวนการที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ กาหนดระบบการประเมินผลตัวชี้วัดของกระบวนการ ดังนี้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สามารถดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย
(มาตรฐาน)

แนวทางการประเมิน

1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากร , การดารง
ตาแหน่ง และข้อมูลการ
ได้รับเงินเดือน ให้เป็น
ปัจจุบัน
2. มีการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์การขอ
พระราชทาน ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

ทุกครัง้
พิจารณาจากแบบแสดง
(ร้อยละ 100) ฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทาน
ว่ามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
หรือไม่
ทุกครัง้
พิจารณาจากหลักเกณฑ์การ
(ร้อยละ 100) ขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก
หลักเกณฑ์เดิมหรือไม่

3. มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเสนอขอ
พระราชทานฯ และประชุม
คณะกรรมการฯ ไม่นอ้ ยกว่า
1 ครัง้

ทุกครัง้
พิจารณาว่ามีคาสั่งแต่งตัง้
(ร้อยละ 100) คณะกรรมการฯ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ
หรือไม่

ความถี่
ในการ
ประเมิน
6 เดือน

รายปี

รายปี

วิธีการประเมิน
เปรียบเทียบระหว่างแบบ
แสดงฐานข้อมูลฯ กับทะเบียน
ประวัตขิ ้าราชการ (ก.พ.7)
และ ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ตรวจสอบจากหลักเกณฑ์
การขอพระราชทาน
ที่เคยใช้ประกอบการ
ขอพระราชทาน เปรียบเทียบ
กับหลักเกณฑ์ ในปีปัจจุบัน
(ประสานข้อมูลกับสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ตรวจสอบจากคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ

~ 23 ~

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย
(มาตรฐาน)

๔. มีการตรวจเช็คและยืนยัน
ทุกครัง้
ข้อมูลประกอบการขอ
(ร้อยละ 100)
พระราชทานฯ ของคู่สมรส
รัฐมนตรี และข้าราชการ
การเมือง

๕. มีการประสานเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ในกรณี
การขอพระราชทานฯ ให้ผู้
ได้รับมอบหมายให้มาช่วย
ปฏิบัตริ าชการ

แนวทางการประเมิน
พิจารณาว่ามีการจัดทาบันทึก
ขอทราบข้อมูลประกอบการขอ
พระราชทานฯ และมีการ
ประสานสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันข้อมูล
หรือไม่

ทุกครัง้
พิจารณาว่ามีการขอ
(ร้อยละ 100) พระราชทานฯ ให้ผไู้ ด้รับ
มอบหมายให้มาช่วยปฏิบัติ
ราชการซ้าซ้อนกับต้นสังกัด
หรือไม่

ความถี่
ในการ
ประเมิน
รายปี

รายปี

วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบจากบันทึก
ขอทราบข้อมูลประกอบ
การขอพระราชทานฯ
2. ประสานสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลประวัตกิ ารได้รับ
พระราชทานฯ
ประสานขอข้อมูลจากต้น
สังกัดของผูไ้ ด้รับมอบหมายฯ

๑๐. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๑๐.๑ พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐.2 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐.3 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534
๑๐.4 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
๑๐.5 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๔๘5
๑๐.๖ พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๐.๗ พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐.๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐.๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๐.๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐.๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐.๑๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕8
๑๐.๑๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
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๑๐.1๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
๑๐.1๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2552
๑๐.๑๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐.๑๗ หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ เรื่อง การจัดระบบตาแหน่ง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
1๑. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
1๑.1 แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1๑.2 แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
1๑.3 ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
๑๑.๔ แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
๑๑.๕ ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
1๑.๖ แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
1๑.๗ ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
๑๑.๘ แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
๑๑.๙ ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1๑.๑๐ แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1๑.๑๑ ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1๑.๑๒ แบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
1๑.๑๓ ตัวอย่างแบบประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/
เหรียญจักรมาลา
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1๑.๑๔ แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
1๑.๑๕ แบบบัญชีจ่ายเหรียญราชอิสริยาภรณ์
1๑.๑๖ แบบบัญชีผไู้ ด้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย/ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
1๑.๑๗ แบบบัญชีผไู้ ด้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
1๑.1๘ แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
1๑.1๙ แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
๑๑.๒๐ ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติและความประสงค์ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง
๑๑.๒๑ ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (หน.สร. ถึง รมว.ศธ.)
๑๑.๒๒ ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (รมว.ศธ. ถึง ลธ.ครม.)
๑๑.๒๓ ตัวอย่างหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)
๑๑.๒๔ ตัวอย่างหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)
๑๑.๒๕ ตัวอย่างหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)
๑๑.๒๖ ตัวอย่างหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)
๑๑.๒๗ บัญชีประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท
รายละเอียดตามภาคผนวก ข

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการจัดทาคูม่ อื

ภาคผนวก ก
ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตารางผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1
จัดเตรียมข้อมูลประวัติ
การได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2
แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

1) ทาหนังสือขอข้อมูลการได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เสนอหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม
2) นาเรียนรัฐมนตรี และข้าราชการ
การเมือง พร้อมเอกสารชีแ้ จงขัน้ ตอน
การเสนอขอพระราชทานฯ
๓) ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูล
1) นาเรียนหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรด
พิจารณารายชื่อข้าราชการในสังกัด
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการฯ
2) ร่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓) นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรด
พิจารณาลงนามแต่งตั้ง

๖0 นาที

จัดเตรียมข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ
ผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจาก
รัฐมนตรี , คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการ
การเมือง

1. หนังสือ
ขอทราบข้อมูล
การได้รับ
พระราชทาน
2. แบบแสดง
ฐานข้อมูล
คุณสมบัติ และ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
พระราชทาน
คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

๕ นาที

60 นาที
10 นาที

30 นาที
๕ นาที

แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ จากข้าราชการ
ในสังกัด เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและ
รับรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไป
ยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทาเรื่อง
เสนอขอพระราชทานฯ ปฏิบัตหิ น้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

3

ประชุมคณะกรรมการฯ

4

จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ตามมติที่ประชุม

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ/
จัดประชุม
๓) สรุปรายงานการประชุม

๑๒๐ นาที
240 นาที

- มีการจัดทาตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย
- มีสรุปข้อมูลผูท้ มี่ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนสมควร
เสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนั้น ๆ
- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ที่มีการประชุม

1) จัดทาข้อมูลตามแบบบัญชีแสดง
ชั้นตรา , แบบบัญชีรายชื่อ , แบบ
บัญชีแสดงคุณสมบัติ และแบบ
ประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักร
มาลา
๒) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

120 นาที

๖๐ นาที

๖๐ นาที

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ตารางแสดง
งานบริหาร
ระเบียบ
ทั่วไป
หลักเกณฑ์ฯ
2. ตารางสรุป
ข้อมูลผูท้ ี่มี
คุณสมบัติฯ
3. สรุปรายงาน
การประชุม
1. แบบบัญชี
แสดงชัน้ ตรา
2. แบบบัญชี
รายชื่อ
3. แบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
4. แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอ
พระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิ
มาลา/เหรียญจักร
มาลา

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5

เสนอ หน.สร. ลงนามกากับ
ในบัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
และบัญชีรายชื่อ

6

เสนอ รมว.ศธ.
ลงนามรับรอง
ข้อมูลและ
คุณสมบัติ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จัดทาบันทึกเสนอ หน.สร. พร้อมแนบ
แบบบัญชีแสดงชั้นตรา , แบบบัญชี
รายชื่อ , แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ,
แบบประวัติสาหรับเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/
เหรียญจักรมาลา และเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
อื่น ๆ

60 นาที

บันทึกเสนอ
หน.สร.

1) จัดทาหนังสือถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
2) นาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรด
ลงนามในหนังสือถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และลงนามรับรอง
ข้อมูลและคุณสมบัติ

๖๐ นาที

1. แบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
2.หนังสือถึง
สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

๕ นาที

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

7

ออกเลขทีห่ นังสือ/
สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

8

รายละเอียดของงาน
1. ส่งเรื่องให้งานสารบัญออกเลขที่
หนังสือ
2. สาเนาหนังสือ และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
10 นาที

๕ นาที

ส่งเรื่องไปยัง สลค.

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
หนังสือถึงสานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอ่ น
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่น้อย
กว่า ๙๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน
ในรัชกาลปัจจุบัน)

1. หนังสือถึง
สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
2. แบบบัญชี
แสดงชัน้ ตรา
3. แบบบัญชี
รายชื่อ
4. แบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
5. แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอ
พระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิ
มาลา/เหรียญ
จักรมาลา

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

2. ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

1
รับเรื่องจากงานสารบรรณ

2
จัดเตรียมข้อมูลประวัติ
การได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1) สป. มีหนังสือถึง สร. ให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ในภาพรวมของ สป.
2) ลงรับผ่านระบบสารบรรณ
อิเลกทรอนิกส์ สป.
3) ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1) จัดทาฐานข้อมูล คุณสมบัติ และปี
พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผ่านทะเบียนประวัติข้าราชการ
(ก.พ.7) , ทะเบียนประวัติ
ลูกจ้างประจา และสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
๓) นาเรียนผู้บังคับบัญชาตาม
ลาดับชั้น

5 นาที

120 นาที

60 นาที

30 นาที

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
หนังสือแจ้งให้
ดาเนินการ
เกีย่ วกับการ
ขอพระราชทาน

จัดเตรียมข้อมูลการประวัติได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผ่านการตรวจเช็คผ่าน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ทะเบียน
ประวัติลูกจ้างประจา สัญญาจ้างพนักงาน
ราชการและปรับปรุงข้อมูลการดารงตาแหน่ง
ข้อมูลการได้รับเงินเดือนให้เป็นปัจจุบนั

แบบแสดง
ฐานข้อมูล
คุณสมบัติ และ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
พระราชทาน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

3

แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

4

ประชุมคณะกรรมการฯ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1) นาเรียนหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรด
พิจารณารายชื่อข้าราชการในสังกัด
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการฯ
2) ร่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓) นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรด
พิจารณาลงนามแต่งตั้ง

10 นาที

1) เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
2) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ/
จัดประชุม
๓) สรุปรายงานการประชุม

30 นาที
๕ นาที

๑๒๐ นาที
240 นาที
๖๐ นาที

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ จากข้าราชการในสังกัด คาสั่งแต่งตัง้
เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและรับรอง
คณะกรรมการฯ
การเสนอขอพระราชทาน
การประชุม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอไป
ยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทาเรื่องเสนอขอ
พระราชทานฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการฯ

- มีการจัดทาตารางแสดงระเบียบหลักเกณฑ์
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย
- มีสรุปข้อมูลผูท้ มี่ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนสมควร
เสนอชื่อขอพระราชทานฯ ในปีนั้น ๆ
- สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ที่มีการประชุม

1. ตารางแสดง
ระเบียบ
หลักเกณฑ์ฯ
2. ตารางสรุป
ข้อมูลผูท้ ี่มี
คุณสมบัติฯ
3. สรุปรายงาน
การประชุม

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5

จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามมติที่ประชุม

6
หน.สร. ลงนาม
ในแบบแสดงชั้นตรา และแบบบัญชีรายชื่อ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1) จัดทาข้อมูลตามแบบบัญชีแสดง
ชั้นตรา , แบบบัญชีรายชื่อ , แบบ
บัญชีแสดงคุณสมบัติ และแบบ
ประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักร
มาลา
๒) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

120 นาที

หน.สร. ลงนามรับรองความถูกต้อง
ในแบบแสดงชั้นตรา และแบบบัญชี
รายชื่อ

๕ นาที

120 นาที

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. แบบบัญชี
งานบริหาร
แสดงชัน้ ตรา
ทั่วไป
2. แบบบัญชี
รายชื่อ
3. แบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
4. แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอ
พระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิ
มาลา/เหรียญจักร
มาลา
1. แบบบัญชี
แสดงชัน้ ตรา
2. แบบบัญชี
รายชื่อ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

7

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

นาเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรด
ลงนามรับรองข้อมูลและคุณสมบัติ

๕ นาที

แบบบัญชีแสดง
คุณสมบัติ

1) จัดทาหนังสือถึงสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) นาเรียน หน.สร. ลงนาม

๖๐ นาที

หนังสือถึง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

เสนอ ลก.รมว.ศธ.
ลงนามรับรองข้อมูล
และคุณสมบัติ

8
จัดทาหนังสือนาเรียน หน.สร.
ลงนามถึง ป.ศธ.

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

9

ออกเลขทีห่ นังสือ/
สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

10

รายละเอียดของงาน
1. ส่งเรื่องให้งานสารบัญออกเลขที่
หนังสือ
2. สาเนาหนังสือ และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
10 นาที

๕ นาที

ส่งเรื่องไปยัง สป.

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
หนังสือถึง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ดาเนินการในภาพรวมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ก่อนส่งไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน
(ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ในรัชกาลปัจจุบัน)

1. หนังสือถึง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. แบบบัญชี
แสดงชัน้ ตรา
3. แบบบัญชี
รายชื่อ
4. แบบบัญชี
แสดงคุณสมบัติ
5. แบบประวัติ
สาหรับเสนอขอ
พระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิ
มาลา/เหรียญจักร
มาลา

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย
o ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย
o แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย
o ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย
o แบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
o ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชัน้ ตราเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
 แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ สายสะพาย
o ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ สายสะพาย
o แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย
o ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย
o แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
o ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 แบบบัญชีแสดงคุณสมบัตขิ องบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o แบบบัญชีแสดงคุณสมบัตขิ องบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงคุณสมบัตขิ องบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แบบประวัตสิ าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
o ตัวอย่างแบบประวัตสิ าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
 แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย
o แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย
 แบบบัญชีจ่ายเหรียญราชอิสริยาภรณ์
 แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
o แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย
o แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ต่ากว่าสายสะพาย

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
 แบบบัญชีผู้ไดรับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัตแิ ละความประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (หน.สร. ถึง รมว.ศธ.)
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (รมว.ศธ. ถึง เลขาธิการ ครม.)
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)
 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)
 บัญชีประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบแสดงฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฐานข้อมูล คุณสมบัติ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี พ.ศ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เลขที่

ชื่อ - นามสกุล

ประเภทตาแหน่ง/ระดับ

บ.ม.

บ.ช.

จ.ม.

จ.ช.

ต.ม.

1

นาย ก

อานวยการ ระดับสูง

2

นาย ข

วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ

3

นาย ค

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

4

นาย ง

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

5

นาย ฉ

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

60

6

นาย ช

วิชาการ ระดับชานาญการ

50

ต.ช.

ท.ม.

48

ท.ช.

51

61
65

ป.ม.

ป.ช.

ม.ว.ม.

55

58

63

56

ม.ป.ช.

ร.จ.พ.

49
51
80

75

84
79
54

60

62

70

เริ่มรับราชการ/
ดารงตาแหน่ง
ปัจจุบัน

1 มิ.ย. 2524/
1 ต.ค. 2555
1 ก.พ. 2526/
………………….
1 มิ.ย. 2555/
………………….
1 ก.ค. 2559/
………………….
1 พ.ย. 2554/
………………….
25 มี.ค. 2545/
………………….

**หมายเหตุ** 1. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ได้รับพระราชทานฯ เรียบร้อยแล้ว
2. ช่องปี พ.ศ. ตัวอักษาสีน้าเงิน 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 คุณสมบัติครบถ้วนในปี พ.ศ. นัน ๆ แต่ขอพระราชทานฯ ในปีถัดไป (ปีเว้นปี)
5. ช่องเงินเดือน ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขันสูงของต้าแหน่งที่ได้รับแต่งตัง

เงินเดือน
ณ
1 เม.ย. 60

ระดับ
ขั้นเงินเดือน

………….

ขั้นต่า

………….

ขั้นสูง

………….

ขั้นต่า

………….

ขั้นต่า

………….

ขั้นต่า

………….

ขั้นต่า

แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง , ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ...................
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
ชันสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. ………..
ลาดับ
ที่
…

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า
สานักงานรัฐมนตรี

รวม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
รวม
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ป.ช.
ป.ม.
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

รับรองว่าถูกต้อง

(………………………………...)
…………………………………………..

รวมทั้งสิ้น
(จานวน)

หมายเหตุ

……….

……….

……….

……….

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
ชันสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. 2560
ลาดับ
ที่
1

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า
สานักงานรัฐมนตรี

รวม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
รวม
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ป.ช.
ป.ม.
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี
1
1
1
1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

รับรองว่าถูกต้อง

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

1

รวมทั้งสิ้น
(จานวน)
2

2

หมายเหตุ

แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง , ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ....................
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
ชันต่้ากว่าสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. ...........
ลาดับ
ที่

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า

…

สานักงานรัฐมนตรี

รวม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ท.ช.
ท.ม.
ต.ช.
ต.ม.
จ.ช.
จ.ม.
บ.ช.
บ.ม.
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี
…
…
…
…
… … …
…
…
…
… …
…
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

รวม
บุรุษ
…

สตรี
…

…

…

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
(จานวน)

……….

……….

……….

……….

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
ชันต่้ากว่าสายสะพาย ประจ้าปี พ.ศ. 2560
ลาดับ
ที่

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า

1

สานักงานรัฐมนตรี

รวม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ท.ช.
ท.ม.
ต.ช.
ต.ม.
จ.ช.
จ.ม.
บ.ช.
บ.ม.
บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี บุรุษ สตรี
1
1
1
2
1
1
-

-

-

1

1

1

-

2

1

-

-

-

1

-

-

-

-

รวม
บุรุษ
4

สตรี
3

4

3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
(จานวน)

7

7

แบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเหรียญจักรพรรดิมาลา
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ้าปี พ.ศ. .......
ลาดับที่

หน่วยงาน

......

ร.จ.พ.
สตรี
.......

รวม

หมายเหตุ

สานักงานรัฐมนตรี

บุรุษ
.......

........

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

รวม

.......

........

........

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

รับรองว่าถูกต้อง

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

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเหรียญจักรพรรดิมาลา

บัญชีแสดงจ้านวนชันตราเหรียญจักรพรรดิมาลา
ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ้าปี พ.ศ. 2560
ลาดับที่

หน่วยงาน

1

ร.จ.พ.

สานักงานรัฐมนตรี

บุรุษ
2

สตรี
2

รวม

2

2

รวม

หมายเหตุ

4

4
รับรองว่าถูกต้อง

(...........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

บัญชีรายชื่อ....................ผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. .........
คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ
สานักงานรัฐมนตรี
ชั้น ............................

1. ………………..................
3. …………………………….
2. …………………………….
ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามลาดับอักษร ก – ฮ
โดยเรียงลาดับให้ชื่อบุรุษขึน้ ก่อนสตรี

(ตัวย่อชั้นและจานวน)
........ .... - ....
บุรุษ …. สตรี ….
รับรองถูกต้อง

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

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

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

ป.ม. 1 - 3
บุรุษ 2 สตรี 1
รับรองถูกต้อง

(...........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

แบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย

บัญชีรายชื่อ....................ผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. .........
คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ
สานักงานรัฐมนตรี
ชั้น ............................

1. ………………..................
3. …………………………….
2. …………………………….
ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามลาดับอักษร ก – ฮ
โดยเรียงลาดับให้ชื่อบุรุษขึน้ ก่อนสตรี

(ตัวย่อชั้นและจานวน)
........ .... - ....
บุรุษ …. สตรี ….
รับรองถูกต้อง

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

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

1. นายกาทอง ใจดี
2. นายขันเงิน ใจงาม

3. นางทองแดง ใจสวย
4. นางสุภาภรณ์ ใจเย็น

ต.ม. 1 - 4
บุรุษ 2 สตรี 2
รับรองถูกต้อง

(...........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

แบบบัญชีรายชื่อของข้าราชการผู้ขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี พ.ศ. .........
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
เหรียญจักรพรรดิมาลา

1. ………………..................
3. …………………………….
2. …………………………….
ชื่อผู้ขอพระราชทานเรียงตามลาดับอักษร ก – ฮ
โดยเรียงลาดับให้ชื่อบุรุษขึน้ ก่อนสตรี

ร.จ.พ. .... - ....
บุรุษ …. สตรี ….
รับรองถูกต้อง

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

ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อของข้าราชการผู้ขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี พ.ศ. 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
เหรียญจักรพรรดิมาลา

1. นายกาทอง ใจดี
2. นายขันเงิน ใจงาม

3. นางทองแดง ใจสวย
4. นางสุภาภรณ์ ใจเย็น

ร.จ.พ. 1 - 4
บุรุษ 2 สตรี 2
รับรองถูกต้อง

(...........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัญชีแสดงคุณสมบัติของ....................ซึง่ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ้าปี พ.ศ. ..........
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี

ลาดับ

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

.....

(ชันเครื่องราช/ตัวหนา)
.........................
.................................

เป็นข้าราชการ
ระดับชั้น
ตั้งแต่
เงินเดือน
(ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน)

..........

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

ตาแหน่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หมายเหตุ
ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับ
ที่ได้รับ วัน เดือน ปี
(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก โอนมาจาก
ขอครั้งนี้
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จากชั้นสูง (5 ธ.ค. ...)
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม,ชื่อตาแหน่งตามบัญชีอื่น,
ไปชั้นรอง)
ปีที่เกษียณฯลฯ)

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

...........

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

..........

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

.........

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ข้อ 8, 10,19(3),21
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), 22
(..............................................)
......................................................
ผู้เสนอขอพระราชทาน

ตัวอย่างแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของบุคคลซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ้าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรัฐมนตรี

ลาดับ

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เป็นข้าราชการ
ระดับชั้น
ตั้งแต่
เงินเดือน
(ปัจจุบัน) วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน)

ตาแหน่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หมายเหตุ
ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับ
ที่ได้รับ วัน เดือน ปี
(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก โอนมาจาก
ขอครั้งนี้
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จากชั้นสูง (5 ธ.ค. ...)
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม,ชื่อตาแหน่งตามบัญชีอื่น,
ไปชั้นรอง)
ปีที่เกษียณฯลฯ)

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
1

นายกาทอง ใจดี

ปฏิบัติการ

1 มิ.ย. 54

22,500

นักจัดการงานทั่วไป

-

-

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

นักจัดการงานทั่วไป

-

-

ต.ม.

ขอครั้งแรก (เริ่มบรรจุ 6 พ.ค. 54)

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ข้อ 8, 10,19(3),21
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), 22
(..............................................)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เสนอขอพระราชทาน

แบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
ประวัติส้าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ..........................
ชื่อ
นายจักร
มาลา
กอง
กองการเจ้าหน้าที่ สป.
กระทรวง
มหาดไทย
รับราชการมาครบ ก 25 d ปี เมื่อวันที่ ก
วัน เดือน ปี
ที่รับราชการ

ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานา ........ ญ การพิเศษ
กรม
สานั...........................................กงานปลัดกระทรวง
เกิดวันที่ 9 เดือนd กัน ยายน กพ.ศ. 250 1
d
d เดือน ก
เมษายน
ก พ.ศ. ก
ก

ต้าแหน่ง

หมายเหตุ ให้เรียงลาดับปีตั้งแต่เข้ารับราชการ
จนครบ 25 ปี หากเว้นหายไปอาจไม่ได้รับการพิจารณา
และให้ลงรายการจนถึงปัจจุบัน

กรม หรือ
กระทรวง

อายุ

เงินเดือน

หมายเหตุ

ลงชื่อ .................................................
เจ้าของประวัติ

ตัวอย่างแบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
ประวัติส้าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญเหรียญจักรพรรดิมาลา
ชื่อ นายใจเพชร เอี่ยมอ่อง
ต้าแหน่ง หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
กอง/กรม สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เกิดวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2514
รับราชการมาครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วัน เดือน ปี
ที่รับราชการ

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

ต้าแหน่ง

อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 1 ระดับ 4
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอาเภอ
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

หมายเหตุ ให้เรียงลาดับปีตั้งแต่เข้ารับราชการ
จนครบ 25 ปี หากเว้นหายไปอาจไม่ได้รับการพิจารณา
และให้ลงรายการจนถึงปัจจุบัน

กรม หรือ
กระทรวง

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.

อายุ
(ปี)

เงินเดือน
(บาท)

หมายเหตุ

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
-

ลงชื่อ .................................................
เจ้าของประวัติ

แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
บัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประเภท ........................
ประจาปี .................

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช .......................
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่อย่อ

บุรุษ

สตรี

รวม

………………………………………..

……..

.....

......

......

.....

......

…..

รวม

หมายเหตุ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับ
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง
........................................................... ตาแหน่ง
........................................................ วัน/เดือน/ปี
...................................................... วัน/เดือน/ปี

แบบบัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
บัญชีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประเภท ........................
ประจาปี .................

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช .......................
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่อย่อ

บุรุษ

สตรี

รวม

………………………………………..

……..

.....

......

......

.....

......

…..

รวม

หมายเหตุ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับ
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง
........................................................... ตาแหน่ง
........................................................ วัน/เดือน/ปี
...................................................... วัน/เดือน/ปี

แบบบัญชีจ่ายเหรีญราชอิสริยาภรณ์
บัญชีจ่ายเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประเภท ........................
ประจาปี .................

คู่สมรสรัฐมนตรี , ข้าราชการการเมือง ,
ข้าราชการ , ลูกจ้างประจา , พนักงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
วัน ......... ที่ ...... เดือน ............................. พุทธศักราช .......................
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่อย่อ

บุรุษ

สตรี

รวม

………………………………………..

…….

.....

......

......

.....

......

…..

รวม

หมายเหตุ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับ
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง
........................................................... ตาแหน่ง
........................................................ วัน/เดือน/ปี
.................................................... วัน/เดือน/ปี

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
ประจาปี พ.ศ. .................
ชั้น ..............................................

ลาดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามด้วยตัวย่อ
ยกตัวอย่างเช่น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ได้รับประกาศนียบัตร ฯ
ที่จ่ายให้เมื่อ
(วัน เดือน ปี)

ลายมือชื่อผู้รับ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับรอง
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง ตาแหน่ง ...........................................................
........................................................ วัน/เดือน/ปี

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
ประจาปี พ.ศ. .................
ชั้น ..............................................

ลาดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามด้วยตัวย่อ
ยกตัวอย่างเช่น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ได้รับประกาศนียบัตร ฯ
ที่จ่ายให้เมื่อ
(วัน เดือน ปี)

ลายมือชื่อผู้รับ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับรอง
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง ตาแหน่ง ...........................................................
........................................................ วัน/เดือน/ปี

แบบบัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
บัญชีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
ประจาปี พ.ศ. .................
ชั้น ..............................................

ลาดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

ได้รับประกาศนียบัตร ฯ
ที่จ่ายให้เมื่อ
(วัน เดือน ปี)

ลายมือชื่อผู้รับ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้จ่าย
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับรอง
(......................................................)
(...........................................................)
........................................................ ตาแหน่ง ตาแหน่ง ...........................................................
........................................................ วัน/เดือน/ปี

แบบหนังสือราชการภายใน
ครุฑห่างจาก
ขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.

ชันความลับ (ถ้ามี)
ขนาดครุฑ
สูง ๑.๕ ซ.ม.

ชันความเร็ว
(ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

อักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์
และปรับค่าระยะบรรทัด ๑ เท่า
เป็นค่าแน่นอน ๓๕ พอยท์

ส่วนราชการ ..................................................................................................................................................
ที่ ศธ ...................../............................................. วัน เดือนปี .....................................................................
เรื่อง......................................................................................................................................................................
เรียน

กันหน้า
๓ ซ.ม.

1 Enter Before 6 pt

1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคเหตุ.................................................................... ................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคความประสงค์....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคสรุป....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4 Enter

(ลงชื่อ)
(..................... ....................)
...........................................................

ชันความลับ (ถ้ามี)

กันหลัง
๒ ซ.ม.

แบบหนังสือราชการภายนอก
ชันความลับ (ถ้ามี)

ครุฑห่างจาก
ขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.

ชันความเร็ว
(ถ้ามี)

ขนาดครุฑ
สูง ๓ ซ.ม.

ที่ ศธ ................/..............

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

1 Enter Before 6 pt

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

เรื่อง

1 Enter Before 6 pt

………………………………..…………………………..

1 Enter Before 6 pt

เรียน ……………………………………………………………..

1 Enter Before 6 pt

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

1 Enter Before 6 pt

สิ่งที่ส่งมาด้วย .............................................................................
กันหน้า
๓ ซ.ม.

1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคเหตุ……………………………….................................................................................................... กันหลัง
.............................................................................................................................................................................. ๒ ซ.ม.
..............................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคความประสงค์……………………………….....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคสรุป...............……………………………….....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1 Enter Before 12 pt

ขอแสดงความนับถือ
4 Enter

(....................... .........................)
.........................................................
4 Enter

.................................
โทรศัพท์ ... ............. ............
โทรสาร ... ............. ............
ชันความลับ (ถ้ามี)

ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติและความประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐

.
.
.
ก

เรียน แจ้งท้าย

ตรวจเสนอ
ธิติกาญจน์

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่ งช้างเผื อก และเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์อันมีเ กียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ สิ ทธิในการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ทั้งนี้ การเสนอขอพระราชทาน
ต้องดาเนินการให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ของปีที่
เสนอขอพระราชทาน
สานักงานรัฐมนตรี ขอเรียนว่า
๑. ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ ต รวจประวั ติ ก ารได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ของข้าราชการการเมือง และคู่สมรสรัฐมนตรี ผลปรากฏดังนี้
ข้าราชการการเมือง
๑. ........................................
๒. ........................................
๓. ........................................
๔. ........................................
๕. ........................................
๖. ........................................
๗. ........................................
๘. ........................................
๙. ........................................

ต้าแหน่ง
รมว.ศธ.
รมช.ศธ.
รมช.ศธ.
ผช.รมต.ศธ.
ทปษ.รมว.ศธ.
ทปษ.รมช.ศธ.
ทปษ.รมช.ศธ.
ลก.รมว.ศธ.
ผช.ลก.รมว.ศธ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ปีที่ได้รับพระราชทาน
........
........
........
........
........
........
........
........
........

คู่สมรสรัฐมนตรี
๑. ........................................
๒. ........................................
๓. ........................................

คู่สมรส
รมว.ศธ.
รมช.ศธ.
รมช.ศธ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ปีที่ได้รับพระราชทาน
........
........
........

หมายเหตุ :

๑) ในส่วนของผู้ดารงตาแหน่ง รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการเสนอขอพระราชทานฯ
๒) ข้าราชการการเมืองตาแหน่งอื่น และคู่สมรสรัฐมนตรี นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ ๑)
สานักงานรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานดาเนินการขอพระราชทานฯ
๒. เพื่อให้การ...

-๒๒. เพื่อ ให้ การด าเนิ น การเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง
ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาดาเนินการตรวจสอบประวัติ สิทธิ์การได้รับ
พระราชทานเครื่องราชฯ และพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามบัญชีประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี ๒๒ (คู่สมรสรัฐมนตรี) และบัญชี ๓ (ข้าราชการการเมือง) แห่งระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ยาภรณ์อั นเป็ นที่ เชิ ดชู ยิ่ง ช้ างเผื อก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์การเสนอขอ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ให้ส านักงานรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ …. ……….. ……… เพื่อสานักงาน
รัฐมนตรีจะดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(.........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

แจ้งท้าย
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (...................................)
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (...................................)
๔. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (.......................................)
๖. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (.......................................)
๗. ผู้ชว่ ยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ
๘. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๙. ผู้ชว่ ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

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

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐

.
.
.
ก

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ตรวจเสนอ
ธิติกาญจน์

ตามที่สานักงานรัฐมนตรี ได้มีบันทึกนาเรียนข้าราชการการเมืองเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบประวัติสิทธิ์การได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ และพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็ นที่ เชิ ดชู ยิ่ งช้างเผื อก และเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อัน มีเ กีย รติ ยศยิ่ง มงกุฎ ไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามบั ญชีประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี ๒๒ (คู่สมรสรัฐมนตรี) และบัญชี ๓
(ข้าราชการการเมือง) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่ งช้ างเผื อก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติ ยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ รายละเอียดตามบันทึก
สานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/............... ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น
สานักงานรัฐมนตรี ขอรายงานผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อัน เป็ น ที่เชิดชูยิ่ งช้างเผื อก และเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง ดังนี้
ข้าราชการการเมือง

ต้าแหน่ง

๑. ........................................

รมว.ศธ.

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

รมช.ศธ.

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

รมช.ศธ.

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

ผช.รมต.ศธ.

๕. ........................................

ทปษ.รมว.ศธ.

๖. ........................................

ทปษ.รมช.ศธ.

๗. ........................................

ทปษ.รมช.ศธ.

๘. ........................................

ลก.รมว.ศธ.

๙. ........................................

ผช.ลก.รมว.ศธ.

เสนอขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สลค. เป็นหน่วยงาน
- ได้รับพระราชทาน ป.ช.
ดาเนินการขอพระราชทานฯ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- ขอพระราชทานได้ทุกปี
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ม.ว.ม.
(สลค. เป็นหน่วยงาน
- ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.
ดาเนินการขอพระราชทานฯ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชั้นสูงสุด)
(สลค. เป็นหน่วยงาน
- ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.
ดาเนินการขอพระราชทานฯ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ชั้นสูงสุด)
- เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง แต่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง
- ได้รับพระราชทาน ป.ช.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เกิน ๒ ชั้น)
- ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชั้นสูงสุด)
- ได้รับพระราชทาน ท.ช.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ได้รับพระราชทาน ต.ช.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- ปีเว้นปี
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- ขอกรณีพิเศษ
(ม.ป.ช.)

-๒คู่สมรสรัฐมนตรี

คู่สมรส

๑. ........................................

รมว.ศธ.

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

รมช.ศธ.

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

รมช.ศธ.

เสนอขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) - ได้รับพระราชทาน ป.ม.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ได้ทุกปีตามลาดับถึง ป.ช.
- ได้รับพระราชทาน ม.ว.ม.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เกิน ๒ ชั้น)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ได้รับพระราชทาน ท.ช.
(ป.ม.)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
- ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
ได้ทุกปีตามลาดับถึง ป.ม.

ในการนี้ ส านั กงานรั ฐ มนตรี ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใน
๑. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จานวน ๔ ฉบับ
๒. แบบรายงานความดีความชอบ (กรณีพิเศษ) จานวน ๒ ฉบับ
๓. หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน ๑ ฉบับ
๔. หรือเห็นสมควรประการใด โปรดสั่งการ

(.........................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง (รมว.ศธ. ถึง เลขาธิการ ครม.)

ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/

กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

.................... ๒๕๖๐
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี
และข้าราชการการเมือง (กรณีพิเศษ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแสดงจานวนชั้นตรา
จานวน ๖ ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อ
จานวน ๖ ฉบับ
๓. บัญชีแสดงคุณสมบัติ
จานวน ๖ ฉบับ
๔. แบบรายงานความดีความชอบ
จานวน ๒ ฉบับ
เนื่ องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผื อก และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุ ฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ สิ ทธิในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป
ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง รายละเอียดดังนี้
๑. ........... ................... คู่ สมรสรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ เสนอขอพระราชทาน
ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
๒. ........... ................... คู่สมรสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอพระราชทาน
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
๓. ........... ................... ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอ
พระราชทานชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่ าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม
สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………………….)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานรัฐมนตรี
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๖๑

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจเสนอ
ธิติกาญจน์

.
.
.
ก

ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐
เรียน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ได้ขอให้ ส านั กงานรั ฐมนตรี ด าเนิ นการพิ จารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐ โดยดาเนินการตามแนวทางที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี กาหนด และให้ ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอถึงส านักงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวัน ที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามบันทึกส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/………….. ลงวันที่ …. ……….. ………
ส านั กงานรั ฐ มนตรี ขอเรีย นว่ า มีข้ าราชการและพนั กงานราชการในส่ ว นของส านัก งาน
รัฐมนตรี ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๕ ราย ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
๑. ................. ..................

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

ต้าแหน่ง
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

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

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

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

พนักงานวิเคราะห์
จัดเก็บเอกสาร

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

เสนอขอพระราชทานฯ
๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.)
๒. เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)

หมายเหตุ
๑. ได้รับการพระราชทานฯ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๒๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- ปฏิบัติงานติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (… ……. ….)

ในการนี้ ส านั กงานรั ฐ มนตรี ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจาปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จานวน ๓ ฉบับ และหนังสือถึง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ ฉบับ ดังแนบ

(.......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐

.
.
.
ก

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.)
ตามที่ ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้ ส านักงานรัฐมนตรีดาเนินการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐ โดยดาเนินการตามแนวทางที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี กาหนด และให้ ส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอถึงส านักงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวัน ที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามบันทึกส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น
สานักงานรัฐมนตรี ได้พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ
ที่ ก าหนดแล้ ว มี ค วามประสงค์ ข อพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากร
สังกัดสานักงานรัฐมนตรี ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
๑. ................. ..................

๒. ................. ..................
๓. ................. ..................
๔. ................. ..................
๕. ................. ..................
(พนักงานราชการ)

ต้าแหน่ง
เสนอขอพระราชทานฯ
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ๑. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.)

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์
จัดเก็บเอกสาร

๒. เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)

หมายเหตุ
๑. ได้รับการพระราชทานฯ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๒๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- รับราชการ ไม่น้อยกว่า
๕ ปี (… ……. ….)
- ปฏิบัติงานติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (… ……. ….)

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มาด้วยแล้วดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

(...................................................)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (หน.สร. ถึง ลก.รมว.ศธ.)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจเสนอ
ธิติกาญจน์

.
.
.
ก

ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เรียน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี
๒๕๖๐ โดยดาเนินการตามแนวทางที่สานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีกาหนด และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ
การพิจารณาเสนอขอถึงสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามหนังสือ
สานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น
สานักงานรัฐมนตรี ขอเรียนว่า
๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ผู้ขอพระราชทานต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ภายในวันที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ...........)
๒. ข้าราชการพลเรือนสังกัดสานักงานรัฐมนตรี ศธ. ราย ................................ ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับเงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(๕๘,๓๙๐ บาท) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ........./๒๕๖๐
ลงวันที่ …. ……….. ………
๓. บัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก าหนดให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ สามารถขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ฯ ชั้ น ประถมาภรณ์ ม งกุ ฎ ไทย เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง และได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
สานักงานรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ................................ มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ดาเนินการ
จั ดทาเอกสารประกอบการพิ จ ารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์ฯ ประจาปี ๒๕๖๐
ของบุคคลดังกล่าวมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ จานวน ๑ ฉบับ และหนังสือถึง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ ฉบับ ดังแนบ

(.......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา (ลก.รมว.ศธ. ถึง ป.ศธ.)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๑๐๒๕
ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/
วันที่
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

.
.
.
ก

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.)
ตามที่ สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี
๒๕๖๑ โดยดาเนินการตามแนวทางที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ
การพิจารณาเสนอขอถึงสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ …. ……….. ……… รายละเอียดตามหนังสือ
สานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/………….. ลงวันที่ …. ……….. ……… นั้น
สานักงานรัฐมนตรี มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพิ่มเติม
ให้แก่บุคลากรสังกัดสานักงานรัฐมนตรี จานวน ๑ ราย ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
......................................

ต้าแหน่ง
เสนอขอพระราชทานฯ
หมายเหตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ๑. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
ชานาญการพิเศษ
(๑ เม.ย. ๖๐)
คาสั่ง ศธ. ที่ สร ........./๒๕๖๐
ลงวันที่ .... ......... ......
๒. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี บริบูรณ์ (.... ......... ......)

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มาด้วยแล้วดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

(...................................................)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีประกอบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แยกประเภท

ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบการจัดทาคู่มอื







คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒
รายงานรอบ ๙ เดือน
รายงานรอบ ๑๒ เดือน
หนังสือแจ้งเวียน

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑ (ต่อ)

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑ (ต่อ)

รายงานการประชุมครั้งที่ ๒

รายงานการประชุมครั้งที่ ๒ (ต่อ)

รายงานการประชุมครั้งที่ 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

