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คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขา ราชการ
จัดทําโดย
นางสาวฐิติมา แยมเยื้อน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ฝายทะเบียนประวัติที่ 1 สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
นางสาวกนกพร เสนาไชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝายทะเบียนประวัติที่ 1 สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
นางสาวณัชชา สุขแสง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ฝายทะเบียนประวัติที่ 2 สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
เบอรโทรศัพท 02 241 2369

คํานํา
เครื่องราชอิสริยาภรณไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาหัว โดยทรง
เรียกวา “เครื่องราชอิสริยยศ” ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาหัวทรงสรางเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีก
หลายตระกูล และทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปลี่ยนมาเรีย กวา “เครื่องราชอิส ริยาภรณ”
สําหรับพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และผูกระทําความดี
ความชอบใหแกช าติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งที่ เปน บุรุษและสตรี ถือเปนการให บําเหน็จความชอบและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ สงเสริมศักยภาพการทํางานของบุคลากร กอใหเกิดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถอยางเต็มกําลังในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนประโยชนตอสวนรวม
ดั้งนั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ จึงเปนเรื่องที่ขาราชการและประชาชน ผูไดรับพระราชทานจําเปน
จะตองรูและเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการดําเนินการขอพระราชทาน การรับ การจาย การสงคืน และ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณแตละชั้นตรา ซึ่งถือวาเปนของสูงที่ไดรับพระราชทานมา จึงตองปฏิบัติและใช
ใหถูกตอง
สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํ านาญ ไดรวบรวบขั้ นตอน กระบวนการตาง ๆ ในการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดแก การตรวจสอบผูมีคุณสมบัติ การจัดทําเอกสารรายละเอียดผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การรวบรวมเอกสาร และการดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
เปนตน คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของใน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหมีความเขาใจกระบวนการที่ถูกตอง สามารถใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานตอไป

คณะผูจัดทํา สวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน

สารบัญ
วัตถุประสงค
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Work Flow
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9

ระบบติดตามประเมินผล

15

เอกสารอางอิง

18

แบบฟอรมที่ใช

19

ภาคผนวก

20

1) บัญชี 41 การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง

21

2) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ

25

3) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย (แบบ ขร 1)

26

4) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพาย (แบบ ขร 2)

27

5) บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
(แบบ คร 2)

28

6) บัญชีรายชื่อขาราชการ ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (แบบ ขร 3)

29

7) บัญชีแสดงคุณสมบัติของ ขาราชการ (แบบ ขร 4)

30

8) บัญชีแสดงคุณสมบัติของ คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ (แบบ คร 4)

31

ารปฏิบัติงาน

คูมือการปฏิบัตงิ านเดือน
-รมชลประทาน
วัตถุประสงค
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ
........................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการในสังกัดกรมชลประทานใหถูกตองตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบที่กําหนด

2. ขอบเขต

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินการตั้งแต
การตรวจสอบสอบคุณสมบัติ การจัดสงรายชื่อผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใหตรวจสอบวินัยและ
คดีอาญา การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
การรวบรวมเอกสาร และจัดสงเอกสารใหกระทรวง

3. คําจัดความ

3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย
3.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรมชลประทาน

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 อธิบดี พิจารณาลงนามเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และ
หนังสือนําสงกระทรวง
4.2 คณะกรรมการ ดําเนินการประชุม พิจารณาผลการประชุม และรายงานผลการประชุม
4.3 ผูอํานวยการสํานัก กํากับ ดูแลการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหเปนตาม
หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และลงนามหนังสือเสนอกรม
4.4 ผูอํานวยการสวน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตามหลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
4.5 เจาหน าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ ดํ าเนินการประชุ มคณะกรรมการฯ การจัดทําเอกสาร
รายละเอียดผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ และจัดสงเอกสารใหกระทรวง

๑

สรุปกระบวนการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ
กระบวนการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
3. การจัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติจากโปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
4. การสอบทานรายชื่อจากบัตรควบคุมเครื่องราชฯ กับบัญชีแสดงคุณสมบัติ
5. การจัดทําบัญชีรายชื่อจากโปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
6. การจัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและสํานักกฎหมายและที่ดินเพื่อตรวจสอบวินัยและคดีอาญา
7. การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
8. การจัดทําเอกสารรายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เสนออธิบดีลงนาม และจัดสง
กระทรวง
9. กระทรวงสงเอกสารคืนกรมเพื่อใหตรวจสอบวินัยและคดีอาญา ครั้งที่ 2
10. จัดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ใหกระทรวง

๒

Work Flow กระบวนการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

แตงตั้งคณะกรรมการ

3 วัน

2.

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขาราชการ และคูสมรส
ขาราชการชั้นผูใหญจากบัตร
ควบคุมเครื่องราชฯ

2 เดือน

3.

จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติ
จากโปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ

5 วัน

NO

4.

สอบทานรายชื่อจากบัตรควบคุมเครื่องราชฯ
กับบัญชีแสดงคุณสมบัติจากโปรแกรมฯ

1 เดือน

YES

5.

จัดทํารายชื่อผูม ีคณ
ุ สมบัติเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
จากโปรแกรมฯ

๓

5 วัน

6.

จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและระบบ
คุณธรรม และสํานักกฎหมายและที่ดิน
เพื่อตรวจสอบวินยั และคดีอาญา

3 วัน

7.

ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตผิ ูมี
สิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

5 วัน

8.

จัดทําเอกสารการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ เสนอ
อธิบดีลงนาม และจัดสงกระทรวง

4 วัน

9.

กระทรวงสงเอกสารคืนกรมเพื่อ
ใหตรวจสอบวินัยและคดีอาญา
ครั้งที่ 2

NO

3 วัน

YES

10.

จัดสงเอกสารการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ใหกระทรวง

รวมเวลาทั้งหมด 3 เดือน 28 วัน

๔

-- วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน: ระดับความสําเร็จของกระบวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการ
ลําดับ
1.

2.

3.

ผังกระบวนการ
แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขาราชการ และคูสมรสขาราชการ
ชั้นผูใหญจากบัตร
ควบคุมเครื่องราชฯ

จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติจาก
โปรแกรมการขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
3 วัน คณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตองมีคุณสมบัติตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
แกไขเพิ่มเติม องคประกอบของ
คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ
สวนทะเบียน
และบําเหน็จ
บํานาญ

2 ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
เดือน ขาราชการเพื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ดังนี้
1. ขอชั้นต่ํากวาสายสะพายและชั้น
สายสะพาย
2. คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ
3. ขอชั้นสายสะพายเพิ่มเติม

เจาหนาที่
ขาราชการผูที่ปฏิบัติงานดวยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต และเอาใสเปน
อยางดี จนเกิดประโยชนแกประเทศชาติ
และประชาชน และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ กฎ ระเบียบที่กําหนด

5 วัน การจัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
(แบบ ขร 4) จากโปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

1. โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)
2. ระบบ DPIS

๕

เจาหนาที่

ลําดับ

4.

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

สอบทานรายชื่อจากบัตร
ควบคุมเครื่องราชฯ กับบัญชี
แสดงคุณสมบัติจากโปรแกรมฯ
YES

NO

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1 การสอบทานรายชื่อจากบัตรควบคุมเดือน เครื่องราชฯ และรายชือ่ จากบัญชี
แสดงคุณสมบัติจากโปรแกรมการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(INSIG)

1. บัตรควบคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ
2. โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)
3. ระบบ DPIS

เจาหนาที่

5.

จัดทําบัญชีรายชื่อจากโปรแกรม
การขอพระราชทานเครื่องราชฯ

5 วัน การจัดทําบัญชีรายชื่อฯ (แบบ ขร 3)
จากโปรแกรมการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)

โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)

เจาหนาที่

6.

จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานักกฎหมาย
และที่ดิน เพื่อตรวจสอบวินัย
และคดีอาญา

3 วัน การจัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานักกฎหมาย
และที่ดิน เพื่อตรวจสอบวินัยและ
คดีอาญาของขาราชการที่มีคุณสมบัติ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และแกไขเพิ่มเติม
2. ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

เจาหนาที่

๖

ลําดับ

7.

8.

9.

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัตผิ ูมี
สิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

จัดทําเอกสารรายละเอียดการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนออธิบดีลงนาม และจัดสง
กระทรวง

กระทรวงสงเอกสารคืนกรม
เพื่อใหตรวจสอบวินัยและ
คดีอาญา ครั้งที่ 2
YES

NO

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

5 วัน ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

คณะกรรมการ
พิจารณาการ
เสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

4 วัน การจัดทําเอกสาร และหลักฐานตางๆ
ของผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ เสนออธิบดีลงนาม และ
จัดสงกระทรวง

ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่
กําหนด

เจาหนาที่

3 วัน รับคืนเอกสารการเสนอขอพระราชทาน รับคืนเอกสารถูกตอง ครบถวน
เครื่องราชฯ จากกระทรวง เพื่อ
ตรวจสอบวินัยและคดีอาญา ครั้งที่ 2

๗

เจาหนาที่

ลําดับ

10.

ผังกระบวนการ

จัดสงเอกสารการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ใหกระทรวง

ระยะ
เวลา

--

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ดําเนินการ
นําสงเอกสารการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ใหกระทรวง

๘

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขาราชการ และคูสมรส
ขาราชการชั้นผูใหญจาก
บัตรควบคุมเครื่องราชฯ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ
1. คําสั่งแตงตั้ง
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมี คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติตามที่สํานักเลขาธิการ
การเสนอขอพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีกําหนด
เครื่องราชอิสริยาภรณ
2. บันทึกขอความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขาราชการเพื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ดังนี้
ชั้นต่ํากวาสายสะพายและชั้นสายสะพาย
ตรวจสอบคุณสมบัติจากสมุดประวัติ/
ก.พ. 7 และบัตรควบคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามรายการ ดังนี้
- วันที่เริ่มรับราชการ ตองรับ
ราชการครบ 5 ปบริบูรณ
(บรรจุหรือเลื่อนระดับกอนวันที่
29 พฤษภาคม ของปที่จะเสนอ
ขอพระราชทาน)
- ระดับตําแหนงครั้งหลังสุด
กอนวันที่เขาสูระดับตําแหนงใหม
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(กอน วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕51)

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2536 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
๙

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

สวนทะเบียนประวัติ ทบทวนและแตงตั้ง
และบําเหน็จบํานาญ คณะกรรมการใหมให
เหมาะสมเปนปจจุบันทุกป

เจาหนาที่

1. ระยะเวลาการเลื่อน
ชั้นตรา การขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ขาราชการตาม
ระบบจําแนกประเภท
ตําแหนง ใชบัญชี 41
แนบทายระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชราชอิสริยาภรณอันเปน
ที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2. บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ของขาราชการพลเรือนสามัญ
แนบทายพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- วันที่ไดรับแตงตั้งเปนระดับ
ตําแหนงครั้งหลังสุด และวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนระดับตําแหนง
กอนครั้งหลังสุด
- เงินเดือนปจจุบัน และเงินเดือน
ยอนหลัง ๕ ป
- เงินประจําตําแหนง (ถามี)
- เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสุดทายที่
ไดรับและวันที่ไดพระราชทาน
(๕ ธันวาคม 25.....หรือ
28 กรกฎาคม......)
คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ
ตรวจสอบคุณสมบัติของคูสมรส
ตามรายการ ดังนี้
- ขาราชการดํารงตําแหนงอธิบดี
- คูสมรสรับราชการหรือไม
ถารับราชการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นปจจุบันชั้นใด
หากไดรับต่ํากวาชั้น จ.ม.
ใหขอชั้นสูงกวา 1 ชั้น
(คูสมรสขอชั้น จ.ม. - ท.ม. ปเวนป)
ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม
- ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการที่
ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นกอนวันที่

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
3. พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4. บัตรควบคุมเครื่องราชฯ
5. สมุดประวัติ/ก.พ.7
6. สําเนาคําสั่งกรม

๑๐

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. บัตรควบคุมเครื่องราชฯ
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
4. สมุดประวัติ/ก.พ. 7
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
5. สําเนาคําสั่งกรม ถูกตอง
ครบถวน
6. เจาหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติอยางละเอียด
เพื่อใหการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ถูกตองตามระเบียบ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
29 พฤษภาคม ของปที่เสนอขอ
พระราชทาน (ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) และ
ขาราชการ (ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน และประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ)
ที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นสูงของ
ระดับ ในวันที่ 1 เมษายน และมี
คุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
- จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานักกฎหมาย
และที่ดิน เพื่อตรวจสอบวินัยและ
คดีอาญา
- จัดทําเอกสารรายละเอียดผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนอกรมลงนาม
- จัดสงกระทรวง

3. จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติจาก 1. ติดตั้งโปรแกรมการขอพระราชทาน
โปรแกรมการขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ (INSIG)
เครื่องราชฯ
2. นําเขาไฟลขอมูลประวัติขาราชการ
จากระบบ DPIS

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

1. โปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)
2. ระบบ DPIS
๑๑

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ไฟลขอมูลประวัติขาราชการ
จากระบบ DPIS ถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ประมวลผล และพิมพบัญชีแสดง
คุณสมบัติ

4. สอบทานรายชื่อจากบัตรควบคุมเครื่องราชฯ กับบัญชีแสดง
คุณสมบัติจากโปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ

การสอบทานรายชื่อที่คัดลอกจากบัตร
ควบคุมเครื่องราชฯ กับบัญชีแสดง
คุณสมบัติจากโปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อ จํานวนแตละชั้นตรา และขอมูล
รายละเอียดผูมีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานฯ ใหถูกตองตรงกัน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
(แบบ ขร 4)

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

1. บัตรควบคุมเครื่องราชฯ
2. สมุดประวัติ/ก.พ.7
3. สําเนาคําสั่งกรม
4. โปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)

เจาหนาที่

กรณีรายชื่อ/จํานวนแตละ
ชั้นตรา และขอมูลรายละเอียดผูมีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ไมตรงกัน ตองตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล ประวัติการดํารง
ตําแหนง เครื่องราชฯ
ชั้นสุดทายที่ไดรับ และ
สําเนาคําสั่งกรม

5. จัดทําบัญชีรายชื่อจากโปรแกรม 1. ตรวจสอบการเพิ่ม/ตัดรายชื่อ และ
การขอพระราชทานเครื่องราชฯ
แกไขขอมูลรายละเอียดผูมีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ในโปรแกรมฯ
ใหตรงกับขอมูลที่สอบทาน
2. ประมวลผล และพิมพบัญชีรายชื่อ

1. บัญชีรายชื่อฯ
(แบบ ขร 3)
2. โปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (INSIG)

เจาหนาที่

การแกไขรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ใหถูกตอง
ครบถวน

6. จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานัก
กฎหมายและที่ดิน เพื่อตรวจสอบ
วินัยและคดีอาญา

1. บัญชีรายชื่อขาราชการที่ เจาหนาที่
มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ
2. บันทึกขอความ

การจัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานักกฎหมายและ
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบวินัยและคดีอาญาของ
ขาราชการที่มีคุณสมบัติเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ

๑๒

บัญชีรายชื่อขาราชการที่มี
สิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ถูกตอง
ครบถวน

รายละเอียดงาน
7. ประชุมคณะกรรมการฯ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
1. จัดทําหนังสือเชิญประชุม และ
1. หนังสือเชิญประชุม
จัดเตรียมแฟมเอกสารรายละเอียดการ
2. เอกสารรายละเอียด
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ การพิจารณาเสนอขอ
2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
พระราชทานเครื่องราชฯ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอ 3. รายงานการประชุม
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3. จัดทํารายงานการประชุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
2. เจาหนาที่

ตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

8. จัดทําเอกสารรายละเอียด
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ เสนออธิบดีลงนาม
และจัดสงกระทรวง

1. จัดทําบัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา
2. จัดทําบัญชีรายชื่อฯ
3. จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
พรอมสําเนา 1 ชุด เสนออธิบดีลงนาม
4. จัดทําหนังสือนําสงกระทรวง
พรอมสําเนา 1 ชุด เสนออธิบดีลงนาม
5. จัดสงกระทรวง ตามรายการ ดังนี้
บัญชีฯ ลําดับที่ 1 - 3 (ตนฉบับ 1 ชุด
สําเนา 2 ชุด) รายงานการประชุม และ
เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

1. บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา เจาหนาที่
(แบบ ขร 1, แบบ ขร 2,
แบบ คร 2)
2. บัญชีรายชื่อฯ
(แบบ ขร 3, แบบ คร 3)
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
(แบบ ขร 4, แบบ คร 4)
4. รายงานการประชุม
5. เอกสาร และหลักฐานฯ
6. หนังสือนําสงกระทรวง

เอกสาร และหลักฐานตางๆ
ของผูมีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ถูกตอง ครบถวน

9. กระทรวงสงเอกสารคืนกรม
เพื่อใหตรวจสอบวินัยและคดีอาญา
ครั้งที่ 2

รับคืนเอกสารการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ จากกระทรวง เพื่อตรวจสอบ
วินัยและคดีอาญา ครั้งที่ 2
1. จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและระบบ

1. บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา เจาหนาที่
(แบบ ขร 1, แบบ ขร 2,
แบบ คร 2)
2. บัญชีรายชื่อฯ

การถอนรายชื่อขาราชการที่
ถูกดําเนินการทางวินัยหรือ
คดีอาญา ใหถูกตอง
ครบถวน

๑๓

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คุณธรรม เพื่อตรวจสอบวินัย
2. จัดทําหนังสือถึงและฝายคดี
สํานักกฎหมายและที่ดิน เพื่อตรวจสอบ
คดีอาญา
3. กรณีมีขาราชการถูกดําเนินการทาง
วินัยหรือคดีอาญา ตองถอนรายชื่อจาก
บัญชีผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ และจัดทําเอกสาร
รายละเอียดฯชุดใหม เสนออธิบดีลงนาม

10. จัดสงเอกสารการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ให
กระทรวง

1. บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา
ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 2 ชุด
2. บัญชีรายชื่อฯ ตนฉบับ 1 ชุด
สําเนา 2 ชุด
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ตนฉบับ 1 ชุด
สําเนา 2 ชุด
4. รายงานการประชุม
5. เอกสาร และหลักฐานฯ
6. หนังสือนําสงกระทรวง

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
(แบบ ขร 3, แบบ คร 3)
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
(แบบ ขร 4, แบบ คร 4)
4. รายงานการประชุม
5. เอกสาร และหลักฐานฯ

ผูรับผิดชอบ

1. บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา เจาหนาที่
(แบบ ขร 1, แบบ ขร 2,
แบบ คร 2)
2. บัญชีรายชื่อฯ
(แบบ ขร 3, แบบ คร 3)
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
(แบบ ขร 4, แบบ คร 4)
4. รายงานการประชุม
5. เอกสาร และหลักฐานฯ
6. หนังสือนําสงกระทรวง

๑๔

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผูอํานวยสวน
ทะเบียน
ประวัติและ
บําเหน็จ
บํานาญ

1. แตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีคุณสมบัติตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด

คณะกรรมการพิจารณาการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีคุณสมบัติตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการ
และคูสมรสขาราชการชั้นผูใหญจาก
บัตรควบคุมเครื่องราชฯ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

1. ติดตอ และประสานกับสวน
สรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพื่อ
ติดตามคําสั่งเลื่อนขาราชการให
เปนปจจุบนั
2. ติดตอ และประสานกับ
กองการเงินและบัญชี เพื่อ
ติดตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให
เปนปจจุบนั

เจาหนาที่

3. จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติจาก
โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ประวัติขาราชการจากระบบ DPIS ถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน

ประสานขอไฟลขอมูลประวัติ
ขาราชการกับฝายทะเบียนประวัติ
สารสนเทศ

เจาหนาที่

4. การสอบทานรายชื่อจากบัตรควบคุมเครื่องราชฯ กับบัญชีแสดงคุณสมบัติจาก

เจาหนาที่สอบทานรายชื่ออยางละเอียด หากรายชื่อ/
จํานวนแตละชั้นตรา และขอมูลรายละเอียดผูมีสิทธิ
๑๕

ติดตอ และประสานกับสวน
สรรหาบรรจุและแตงตั้ง เพื่อ

เจาหนาที่

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชฯ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ไมตรงกัน
ตองตรวจสอบชื่อ-สกุล ประวัติการดํารงตําแหนง
เครื่องราชฯ ชั้นสุดทายที่ไดรับ และสําเนาคําสั่งกรม

ติดตามคําสั่งเลื่อนขาราชการให
เปนปจจุบนั

5. จัดทําบัญชีรายชื่อจากโปรแกรมการขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบการเพิ่ม/ตัดรายชื่อ และ
แกไขขอมูลรายละเอียดผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ในโปรแกรมฯ ใหถูกตอง ครบถวน
กอนพิมพบัญชีรายชื่อ

เจาหนาที่

6. จัดทําหนังสือถึงสวนวินัยและ
ระบบคุณธรรม และสํานักกฎหมายและ
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบวินัยและคดีอาญา

บัญชีรายชื่อขาราชการที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ถูกตอง ครบถวน

1. ติดตาม และประสานกับสวน
วินัยและระบบคุณธรรม และ
สํานักกฎหมายและที่ดิน
2. กรณีเรื่องลาชาจัดทําบันทึกถึง
สวนวินัยและระบบคุณธรรม และ
สํานักกฎหมายและที่ดิน

เจาหนาที่

7. ประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
ผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
มีความโปรงใส และถูกตองตามหลักเกณฑ กฎ
ระเบียบที่กําหนด

บันทึกแจงเวียนใหคณะกรรมการฯ เจาหนาที่
พิจารณารับรองรายงานการประชุม

8. จัดทําเอกสารรายละเอียดการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

เอกสารรายละเอียดผูที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่กําหนด

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารรายละเอียดผูที่มีสิทธิ

๑๖

เจาหนาที่

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

เสนออธิบดีลงนาม และจัดสงกระทรวง

และจัดสงกระทรวง ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
กอนเสนออธิบดีลงนาม

9. กระทรวงสงเอกสารคืนกรม เพื่อให
ตรวจสอบวินัยและคดีอาญา ครั้งที่ 2

การตรวจสอบวินัยและคดีอาญา ครั้งที่ 2 หากมี
ขาราชการที่ถูกดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญา
ตองถอนรายชื่อจากบัญชีผูมีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ และจัดทําเอกสารรายละเอียดฯชุดใหม

1. ติดตาม และประสานกับสวน
วินัยและระบบคุณธรรม และ
สํานักกฎหมายและที่ดิน
2. กรณีเรื่องลาชาจัดทําบันทึกถึง
สวนวินัยและระบบคุณธรรม และ
สํานักกฎหมายและที่ดิน
3. ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร
รายละเอียดผูมีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯชุดใหม
กอนเสนออธิบดีลงนาม

10. จัดสงเอกสารการเสนอขอพระราชทาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เครื่องราชฯ ใหกระทรวง

จัดทําสําเนาเอกสารเก็บที่กรม ดังนี้
1. บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา
จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีรายชื่อฯ จํานวน 1 ชุด
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ
จํานวน 1 ชุด
4. รายงานการประชุม
5. เอกสาร และหลักฐานฯ
6. หนังสือนําสงกระทรวง
๑๗

ผูติดตาม/
ประเมินผล

เจาหนาที่

--

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก พ.ศ. 2484
8.2 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
8.5 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 183 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2540
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหแกขาราชการที่เกษียณอายุราชการ
8.6 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/ว 150 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2546
เรื่อง การนับระยะเวลาสําหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการที่ไดรับ
การบรรจุกลับเขารับราชการ
8.7 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 3884 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2551 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
8.8 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 6515 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ศ. 2548
8.9 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว (ท) 8568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2553 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
8.10 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 4079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.
2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพลเรือนตามระบบจําแนกประเภท
ตําแหนง
8.11 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 5869 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพลเรือนตามระบบจําแนกประเภท
ตําแหนง
8.12 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2487 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2554 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพลเรือนตามระบบจําแนกประเภท
ตําแหนง
8.13 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 3301 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.
2554 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพลเรือนตามระบบจําแนกประเภท
ตําแหนง
8.14 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0508/ว(ท) 4714 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ
8.15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
8.16 บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนก
ประเภทตําแหนง
๑๘

8.17 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย (แบบ ขร 1)
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพาย (แบบ ขร 2)
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ ชั้นต่ํากวาสายสะพาย (แบบ คร 2)
บัญชีรายชื่อขาราชการ ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (แบบ ขร 3)
บัญชีแสดงคุณสมบัติของ ขาราชการ (แบบ ขร 4)
บัญชีแสดงคุณสมบัติของ คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ (แบบ คร 4)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

บัญชี 41

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตามระบบจําแนกประเภทตําแหนง
ลําดับ

ระดับตําแหนง

1

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

บ.ม.

จ.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ไดรับเงินเดือนต่ํากวาขั้นต่าํ
ของระดับชํานาญงาน และ
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน ขอ จ.ม.
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญงาน และ
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช.

ระดับชํานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

4

ระดับทักษะพิเศษ

-

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
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หมายเหตุ

1. ตองมีระยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ นับตั้งแต
วันเริ่มเขารับราชการ
จนถึงวันกอนวัน
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปที่จะขอ
พระราชทาน
ไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับ 4, 8 - 10
และ 12 - 15
การขอกรณีปที่
เกษียณอายุราชการ
ตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี
ใหขอปติดกันได

ลําดับ

ระดับตําแหนง

5
6

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ

7

ระดับชํานาญการพิเศษ

8

9

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน

ต.ม.
ต.ช.

ท.ช.

ท.ช.

ป.ม.

ระดับเชี่ยวชาญ

-

ม.ว.ม.

1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
13,000 บาท

-

ม.ป.ช.

1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
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1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญการ
พิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.

หมายเหตุ

ลําดับ
10

ระดับตําแหนง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
15,600 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช.

11

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

ท.ช.

ป.ม.

12

ระดับสูง

-

ม.ว.ม.

13

ประเภทบริหาร
ระดับตน

-

ม.ว.ม.
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เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ไดรับเงินเดือนขั้นสูง และ
ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก
1. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ป.ช.
เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

ลําดับ

ระดับตําแหนง

14

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
14,500 บาท

15

ระดับสูง
ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง
21,000 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
ม.ป.ช.

-

ม.ป.ช.
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เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการขอพระราชทาน
1. เลื่อนชั้นตราตามลําดับไดทุกป
จนถึง ป.ม.
2. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
3. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
4. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
5 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
5. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา แตไมเกิน ม.ว.ม.
เวนกรณีลาออก
1. ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
2. ได ป.ช. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ว.ม.
3. ได ม.ว.ม. มาแลวไมนอยกวา
3 ปบริบูรณ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปที่เกษียณอายุราชการ
ขอพระราชทานสูงขึ้นได
อีก 1 ชั้นตรา เวนกรณีลาออก

หมายเหตุ

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทบริหาร
บาท
บาท
ขันสู
้ ง

๗๔,๓๒๐

๗๖,๘๐๐

ขันตํ
้ ่า
ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว

๕๑,๑๔๐

๕๖,๓๘๐

๒๔,๔๐๐

๒๙,๙๘๐

ระดับ

ต้ น

สูง

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
บาท
บาท
ขันสู
้ ง

๕๙,๕๐๐

๗๐,๓๖๐

๒๖,๖๖๐

๓๒,๘๕๐

ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว

๑๙,๘๖๐

๒๔,๔๐๐

ระดับ

ต้ น

ขันตํ
้ ่า

สูง

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
บาท
บาท
บาท
บาท
ขันสู
้ ง

บาท

๒๖,๙๐๐

๔๓,๖๐๐

๕๘,๓๙๐

๖๙,๐๔๐

๗๖,๘๐๐

๘,๓๔๐

๑๕,๐๕๐

๒๒,๑๔๐

๓๑,๔๐๐

๔๓,๘๑๐

ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว

๗,๑๔๐

๑๓,๑๖๐

๑๙,๘๖๐

๒๔,๔๐๐

๒๙,๙๘๐

ระดับ

ปฏิบตั กิ าร

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ขันตํ
้ ่า

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภททั่วไป
บาท
บาท
บาท
ขันสู
้ ง
ขันตํ
้ ่า
ระดับ

๒๑,๐๑๐
๔,๘๗๐

ปฏิบตั งิ าน

๓๘,๗๕๐
๑๐,๑๙๐

ชํานาญงาน
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๕๔,๘๒๐
๑๕,๔๑๐
อาวุโส

บาท

๖๙,๐๔๐
๔๘,๒๒๐

ทักษะพิเศษ

แบบ ขร 1
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
ซึ่งขอพระราชทานใหแก ขาราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
ชั้นสายสะพาย ประจําป พ.ศ. 25.......
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ลําดับ

กรม/สวนราชการที่เทียบเทา

ม.ป.ช.
บุรุษ

1

ม.ว.ม.
สตรี

บุรุษ

ป.ช.
สตรี

บุรุษ

รวม
( จํานวน )

ป.ม.
สตรี

บุรุษ

สตรี

บุรุษ

หมายเหตุ
สตรี

กรมชลประทาน
รวม
รับรองความถูกตอง

ลงชื่อ................................
(.............................)
ตําแหนง...........................
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แบบ ขร 2
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
ซึ่งขอพระราชทานใหแกขาราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป พ.ศ. 25........

ลําดับ

1

กรม/สวนราชการที่เทียบเทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ
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
( จํานวน )
บุรุษ

หมายเหตุ
สตรี

กรมชลประทาน
รวม

รับรองความถูกตอง

ลงชื่อ......................................
(.....................................)
ตําแหนง..................................
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แบบ คร 2
บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
ซึ่งขอพระราชทานใหแกคูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป พ.ศ. 25……

ลําดับ

1

กรม/สวนราชการที่เทียบเทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ
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
( จํานวน )
บุรุษ

หมายเหตุ
สตรี

กรมชลประทาน
รวม

รับรองความถูกตอง
(ลงชื่อ)...........................................
(……………………………………...)
ตําแหนง........................................
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แบบ ขร 3

บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 25.......
กรมชลประทาน
ชั้น.................................
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................

26. ……………………………………
27. ..........................................
28. ……………………………………

ฯลฯ

23. ........................................
24. ........................................
25. ........................................

48. ……………………………………
49. ..........................................
50. ……………………………………

ชั้น........1 – 50
บุรุษ........สตรี.......
รับรองความถูกตอง
ลงชือ่ ....................................................
(..............................................)
ตําแหนง...............................................
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของ ขาราชการ
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 25....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
เปนขาราชการ
ลําดับ

ชื่อตัว - ชื่อสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
วัน เดือน ปเกิด

ประเภท/ ชั้น
(ปจจุบัน)

ตั้งแต
วัน เดือน ป

เงินเดือนและ
เงินประจํา
ตําแหนง

ตําแหนง
ปจจุบัน และอดีต เฉพาะปที่ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

แบบ ขร 4

เครื่องราชอิสริยาภรณ
วัน เดือน ป
ขอครั้งนี้
ที่ไดรับ
(5 ธ.ค.......)
(จากชั้นสูง
ไปชั้นรอง)

หมายเหตุ
(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก, โอนมาจาก,
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม,ชื่อตําแหนงตามบัญชีอื่น
ปที่เกษียณ ฯลฯ)

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ .ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม

(ลงชื่อ)......................................................
(......…….…………………………...)
อธิบดีกรมชลประทาน
ผูเสนอขอพระราชทาน
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บัญชีแสดงคุณสมบัติของ คูสมรสขาราชการชั้นผูใหญ
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 25…...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน

ลําดับ

1.

ชื่อตัว- ชื่อสกุล ของคูสมรส
1. ชื่อตัว - ชื่อสกุล ปจจุบัน
2. ชื่อสกุลเดิม
3. อาชีพ / ตําแหนง / สังกัด

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

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผูดํารงตําแหนง
1. ยศ-คํานําหนาชื่อ-ชื่อตัว-ชื่อสกุล
2. ตําแหนง
ระดับเฉพาะ
ขาราชการ
พลเรือน
.......................................................
อธิบดีกรมชลประทาน (นักบริหาร)

นักบริหาร
ระดับสูง

แบบ คร 4

เครื่องราชอิสริยาภรณที่คูสมรสไดรับ

ครั้งสุดทาย

วัน เดือน ป
( 5 ธ.ค. .....)

ไดรับในฐานะ

ขอครั้งนี้

คูสมรส

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

หมายเหตุ

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฯ พ .ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม

(ลงชื่อ)...........................................
(.......................................)
อธิบดีกรมชลประทาน
ผูเสนอขอพระราชทาน
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