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บทนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายของเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่ ผู้ ก ระท าความดี ค วามชอบเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ร าชการ หรื อ สาธารณชนโดยพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานของรัฐบาลเพื่อเป็นบาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ ได้รับพระราชทาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคคลให้พิจารณาบุคคลนั้นได้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์
แก่ราชการหรือสาธารณชนจนสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่ พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ
ชั้น ยศ หรื อการครบก าหนดที่จ ะขอพระราชทานได้ เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้เ พื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชฯ
รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานอย่ า งแท้ จ ริ ง และเพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงสุดด้วย
เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย เป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานให้ แก่ ผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้ างประจา เป็ นประจ าทุกปีเป็ นหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องดาเนินการตรวจสอบหรือ
พิจารณาบุคคลที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือมีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน ซึ่งในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาทุกตาแหน่งทุกหน้าที่ เมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้ว
ย่ อ มต้ อ งให้ มี ผ ลงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก รและประชาชน ซึ่ ง การได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นแสดงถึงเกียรติยศและถือเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา อีกช่องทางหนึ่งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากผู้ขอ
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดแล้ ว บุ คลากรผู้ มีหน้าที่ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องใช้ ความรู้
ความสามารถเฉพาะในการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจาปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจาปี ประกอบด้วย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่
บุคคลทั่วไปที่ทาคุณงามความดีและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงาม
ความดีตามระยะเวลา
/เครื่องราชอิสริยาภรณ์...
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนี้ ส่วนราชการต่างๆ (กรม/สานักของแต่ละกระทรวง)
เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละรวบรวมรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะขอ
พระราชทานแล้วจัดทารายชื่อรวมทั้งคุณสมบัติในเอกสารตามแบบที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดส่งไปยัง
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานโดยตรงที่ จ ะตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง คื อ ส านั ก อาลั ก ษณ์ แ ละ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งพิ จ ารณาน าเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ ป ระจ าปี เพื่ อ พิจ ารณาก่ อนน ากราบเรี ยนนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ นชอบ
แล้วจึงขอให้สานักราชเลขาธิการนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อไป
ประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือชั้นสายสะพาย และชั้นต่ากว่าสายสะพาย
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผื อกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลาดับจากชั้นล่างสุด
จนถึงชั้นสูงสุดตามลาดับ ดังนี้
* ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
* ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)
* ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
* ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
* ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
* ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
* ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
* ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
* ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
* ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
* ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
* ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
* ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.)
* ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ช.)
* ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
* ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
โดยพิจารณาถึงตาแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กาหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
/2. คุณสมบัต…ิ
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2. คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
* เป็นผู้มีสัญชาติไทย
* เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือ ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
* เป็นผู้ดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
* เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชโองการหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานคืนในภายหลัง
* เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ตาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ

เลื่อนได้ถึง

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

ต.ม.

ป.ม.

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ม.

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

บ.ม.

จ.ช.

ประธานสภาเทศบาลนคร

ต.ม.

ท.ช.

รองประธานสภาเทศบาลนคร

จ.ช.

ท.ม.

สมาชิกสภาเทศบาลนคร

จ.ม.

ท.ม.

/การขอพระราชทาน…

4
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
ลาดับ
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
ต.ม.
1. ต้องมีระยะเวลา
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
รับราชการ
ติดต่อกันมาแล้ว
2 ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ต.ช.
ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
ไม่นอ้ ยกว่า
ชานาญการ
2. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
5 ปีบริบูรณ์
ขั้นต่าของอันดับ คศ.3
ตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
นับตั้งแต่วันเริ่ม
ขอ ท.ม.
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
เข้ารับราชการ
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
จนถึงวันก่อน
ขั้นต่าของอันดับ คศ.3
วันพระราชพิธี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ขอ ท.ช.
ของปีที่จะขอ
3 ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ท.ช.
พระราชทาน
ชานาญการพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
2. การนับระยะเวลา
- ครู
สาหรับผู้ที่ได้รับ
- ศึกษานิเทศก์
บรรจุกลับเข้ารับ
- รองผู้อานวยการ
ราชการ ภายหลัง
สถานศึกษา
ที่ออกจากราชการ
ตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
เพื่อไปปฏิบัติงาน
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือไม่ต่ากว่าอันดับ
อนุมัติในองค์การ
คศ.3
ระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งให้นับ
4 ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ท.ช.
ป.ม.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. เวลาระหว่างนั้น
สาหรับการคานวณ
ชานาญการพิเศษ
2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
บาเหน็จบานาญ
สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ของอันดับ คศ.3
เหมือนเต็มเวลา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
และได้ ท.ช. มาแล้ว
ราชการให้นับ
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ระยะเวลาต่อกันได้
ขอ ป.ม. ในปีที่เกษียณ
อายุราชการ
/5. ตาแหน่ง...

5
ลาดับ
5

ตาแหน่ง
ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ท.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.

หมายเหตุ

2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
6

ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ

-

ม.ป.ช.

1. เลื่อนชั้นตราตามลาดับ
ได้ทุกปี จนถึง ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
7

ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ที่ได้รับเงินวิทยฐานะ
15,600 บาท

-

ม.ป.ช.

1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.

/การขอพระราชทาน…
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
1

ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
บ.ม.

จ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

ต้องมีระยะเวลา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. รับราชการติดต่อกัน
2. ได้รับเงินเดือนต่ากว่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า
ขั้นต่าของระดับชานาญงาน 5 ปีบริบูรณ์
และดารงตาแหน่งมาแล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มเข้า
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ รับราชการจนถึงวัน
ขอ บ.ช.
ก่อนวันพระราชพิธี
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า เฉลิมพระชนมพรรษา
ขั้นต่าของระดับชานาญงาน ของปีที่จะขอ
ขอ จ.ม.
พระราชทานไม่น้อย
4. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า กว่า 60 วัน
ขัน้ ต่าของระดับชานาญงาน

และดารงตาแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์

ขอ จ.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ดารงตาแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ ต.ช.

2

ระดับชานาญงาน

ต.ม.

ต.ช.

3

ระดับอาวุโส

ท.ม.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ดารงตาแหน่งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ ท.ช.

4

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ต.ม.

-

-

/5. ระดับ...

7
ลาดับ

ตาแหน่ง

5

ระดับชานาญการ

6
7

ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตรา
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ต.ช.
ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่า
ของระดับชานาญการ
พิเศษ ขอ ท.ม.
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
ขั้นต่าของระดับชานาญ
การพิเศษ ไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
ท.ช.
ท.ช.
ป.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.

หมายเหตุ

2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
8

ประเภทอานวยการท้องถิ่น

ระดับต้น

ต.ช.

ท.ช.

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

9

ระดับกลาง

ท.ช.

ป.ม.

10

ระดับสูง

ท.ช.

ม.ว.ม.

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
และได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ ป.ม. ในปีที่เกษียณ
อายุราชการ
1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
4. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
/11.ระดับต้น...

8

ลาดับ
11

ตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ท.ม.

ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
12

ระดับกลาง

ท.ช.

ป.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
และได้ ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ขอ ป.ม. ในปีที่เกษียณ
อายุราชการ

13

ระดับสูง

ท.ช.

ม.ว.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช
4. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า

5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.

/การขอพระราชทาน…

9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
ลาดับ
1

2

ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับ
เงินค่าจ้างตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ
ปฏิบัติการ แต่ไม่ถึงขั้นต่า
ของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนระดับ
ชานาญการ
ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับ
เงินค่าจ้างตั้งแต่อัตรา
เงินเดือนขั้นต่าของ
ข้าราชการพลเรือนระดับ
ชานาญการขึ้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ

เลื่อนได้ถึง

บ.ม.

จ.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. ๑. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
๒. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า

๕ ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช.
๓. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า

๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

งานติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบรู ณ์
นับแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของปีที่จะขอพระราชทาน

บ.ช.

จ.ช.

ไม่น้อยกว่า 60 วัน
๒. ต้องเป็นลูกจ้างประจา
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. ของส่วนราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
ว่าด้วยลูกจ้างประจา
๕ ปีบริบูรณ์ขอ จ.ม.
ของส่วนราชการและ
๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
หมายความรวมถึง
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
ลูกจ้างประจาสังกัด
หน่วยธุรการของสภาศาล
องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่เป็น
ส่วนราชการและ
ลูกจ้างประจาของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
แต่ไม่หมายความถึง
ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
๓. ต้องเป็นลูกจ้างประจา
ที่มีชื่อและลักษณะงาน
ซึ่งเคยเทียบได้กับลูกจ้าง
โดยตรงหมวดฝีมือขึ้นไป
หรือลูกจ้างประจาที่มีชื่อ
และลักษณะเหมือน
ข้าราชการ

/ขั้นตอน...

10
ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๑) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
เมื่อได้รั บหนั งสือแจ้งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา จากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ต้องดาเนินการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
สาหรับการประชุมคณะกรรมการฯ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ที่ได้ขอเสนอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ในปี ที่ ผ่ า นมาว่ า เป็ น ผู้ มี ร ายชื่ อ ที่ จ ะประกาศใน ราชกิ จ จานุ เ บกษาหรื อ ไม่
โดยต้องทาการส่งรายชื่อให้สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบ ถ้าพบว่าบุคคลที่เราได้เสนอชื่อ
ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ไม่มีร ายชื่อในประกาศ จะต้องนารายชื่อของบุคคลนั้นมาเป็นข้อมูลในการขอเสนอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ในปีปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชฯ ในปี ปั จ จุ บั น โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องเงื่ อ นไขและระยะ เวลาในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุค คลแต่ล ะประเภทสาหรั บเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
แล้ ว จึ ง ด าเนิ น การจั ดท าระเบี ย บวาระการประชุ ม โดยในระเบี ยบวาระเพื่อ พิ จ ารณาต้ อ งใส่ ข้ อมู ล รายละเอี ย ด
ของบุคคลที่ทาจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
(๒) ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อพิจารณา
คุณสมบั ติ และกลั่ นกรองความดี ความชอบผู้ บริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล และลู กจ้ างประจ า
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์การพิจ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริยาภรณ์ และเหรี ยญจั กรพรรดิ มาลา
และได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ และได้ตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสิทธิที่พึ่งได้ของบุคคลนั้นๆ
(๓) จัดทาเอกสารบัญชีแสดงคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อคณะกรรมการได้มี มติเ ห็ นชอบให้ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ แก่ ผู้ ที่ มีคุณ สมบั ติ
ครบถ้ ว น เจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าเอกสารบั ญ ชี แ สดงคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแบบที่กาหนดโดยแบ่งได้ ดังนี้
1) พนักงานเทศบาล ได้แก่ แบบ ขร.๔/....
2) ลูกจ้างประจา ได้แก่ แบบ ลจ.๓/....
3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ แบบ ทถ.๓/....
เมื่อได้จัดทาเอกสารข้างต้นตามแบบและจานวนที่กาหนดแล้ว ประสานให้บุคคลที่ได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติดังกล่าว
/(๔) จัดทาฐานข้อมูล…
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(๔) จัดทาฐานข้อมูลระบบ File Excel
การกรอกข้อมูลลงใน File Excel นี้มีความจาเป็นและสาคัญมาก สาหรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้รายชื่อที่ถูกบันทึกใน File Excel นี้สาหรับการทาเรื่องเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ซึ่งถ้าไม่มีการบันทึกลงใน File Excel ก็จะมีผลต่อการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ
โดยอาจทาให้ไม่มีรายชื่ อปรากฏว่าเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลผู้ที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ เสร็จสิ้นจะต้องทาการบันทึกลงในแผ่น CD-R เพื่อจัดส่งให้จังหวัดเป็นหลักฐานในการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป
(๕) ทาหนังสือส่งเอกสารและหลักฐานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๖) ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ จะมีห้วงระยะเวลาในการดาเนินการประมาณช่วงต้นปี
ของแต่ละปี ซึ่งกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น จะต้องผ่านการดาเนินการของส่วนราชการ
หลายส่วน เพื่อให้ทันรอบการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการมีหลายขั้นตอนก่อน
ประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโดยปกติจะประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา ประมาณกลางปีของปีถัด
จากปีที่เสนอขอ ตัวอย่างเช่น ถ้าเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4 จะสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องมี
หน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในราชกิจจานุเบกษา โดยในขั้นแรกจะตรวจสอบ
เบื้องต้นจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง จะลงรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
โดยสังเขป จากนั้นจะต้องทาการตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ของราชกิ จจานุเบกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสาเนาประกาศ
ราชกิจจานุเบกษานั้นมาลงรายละเอียดในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) เพื่อเป็นหลักฐานการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งทาหนังสือแจ้ งเวียนส่ว นราชการในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บุคคลที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีดังกล่าวได้รับทราบต่อไป

/แผนภาพขั้นตอน...
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แผนภาพขั้นตอนการเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รับหนังสือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากจังหวัด

จัดทาระเบียบวาระการประชุม
* ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปีที่ผ่านมา ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
* ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชในปีปัจจุบัน
* จัดทาระเบียบวาระเพื่อพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี

จัดทาเอกสาร (บัญชีแสดงคุณสมบัติ) และให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงนาม

จัดทาฐานข้อมูลระบบ File Excel

ทาหนังสือส่งเอกสารและหลักฐานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/บันทึกลงในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

เก็บรวบรวมเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเสนอขอเครื่องราชฯ ปีต่อไป
/ปัญหาและอุปสรรค...
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. ห้วงเวลาในการดาเนินการจัดทาเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กระชั้น ชิดเกิ น ไป ส่ งผลให้ กระบวนการตรวจสอบและจั ดทาเอกสารถูกจัด ทาด้ว ยความเร่งรี บ มีส่ ว นทาให้ เกิ ด
ความผิดพลาดได้ง่าย
๒. ต้องใช้หลักการประสานงานที่ดี เนื่องจากต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานราชการต้นสังกัด เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ และข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ มี การเปลี่ยนแปลง
บัญชีในการรับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สาหรับบัญชีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น)
๔. การกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน File Excel
ต้องใช้ความละเอียดของข้อมูลบุคคลเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕. การติดตามผลการจัดส่ งเอกสารเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ เนื่องจาก
ไม่สามารถรับทราบผลการส่งเอกสารรายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ในส่วนของจังหวัด
เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จึ ง เกิ ด ปั ญ หาไม่ พ บรายชื่ อ ท าให้ เ กิ ด การเสี ย สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การสารวจรายชื่อผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีการประสานขอสารวจรายชื่อ
กับสานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นในการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากสานักอาลักษณ์ฯ ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบ
ในการตรวจสอบรายชื่ อ ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ไปให้ ต ามประเภทขอผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบ ไม่สามารถเร่งรัดการตรวจสอบได้
๗. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประกาศราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งไม่สามารถทราบกาหนดเวลาการประกาศราชกิจจานุเบกษาที่แน่นอนได้ ทาให้ต้องตรวจสอบประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเป็นระยะๆ
แนวทางแก้ไข
๑. ต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยให้อยู่ภายใต้กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด โดยจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งให้พร้อมส่งได้ทันกาหนดเวลา และมีหลักฐานในการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบได้
๒. ต้ อ งศึ ก ษาหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิส ริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิม าลาอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓. ในการกรอกข้อมูล (File Excel) ต้องศึกษารายละเอียดของข้าราชการแต่ละรายโดยประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
/๔. เมื่อได้...
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๔. เมื่อได้จัดส่งเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับจังหวัดแล้วควรติดตาม
การจัดส่งต่อไปให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการในส่วนของจังหวัด รวมถึง
การติดตามผลการส่งไปที่กรม ฯ ด้วย เพื่อป้องกันเรื่องสูญหายหรือกรมไม่ได้รับเอกสารรายละเอียดในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิส ริ ยาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิข้าราชการและลู กจ้างประจา ที่ส มควรจะได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีนั้นๆ ด้วย
๕. การประสานงานกับ ส านักอาลั กษณ์และเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์ ซึ่งเป็น การขอความร่ว มมื อ
กับหน่วยงานอื่น ควรมีการเตรียมดาเนินการประสานงานขอตรวจสอบรายชื่อที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีถัดไป เพื่อ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสาหรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา
สามารถตรวจสอบหรือเข้าค้นหารายชื่อได้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th หรืออาจจะ
ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยจะไม่มีกาหนดวันที่แน่นอน
ในการประกาศรายชื่อ ซึ่งปกติจะมีการประกาศในช่วงกลางปีของปีถัดไป จึงต้องหมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหว
การลงประกาศเป็นระยะๆ เพื่อให้มีเอกสารอ้างอิงข้อมูลบุคคลในการลงบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ที่เป็นปัจจุบัน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
๑. สามารถน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งขั้ น ตอนการด าเนิ น การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่ามีขั้นตอน
ทีถ่ ูกต้องตามระเบียบทางราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนตรวจสอบได้

