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คู่มือ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี

โดย

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
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คานา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการดาเนินงานที่มีความสาคัญและ
จาเป็ น อย่ างยิ่ งต่อการเสริ มสร้างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด และ
ลู ก จ้ า งประจ า รวมทั้ งเป็ น การรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ค่า ขององค์ ก ร เนื่ อ งจากเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ เป็ น
เครื่องหมายแห่งเกียรติย ศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ กระทาความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน ถือเป็นการให้บาเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เพื่อให้ส่งเสริมศักยภาพการทางานของบุคลากร ก่อให้เกิดขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มกาลังในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและประ
สิทธิพล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ดั ง นั้ น เพื่ อ การด าเนิ น การในขั้ น ตอนต่ า งๆ ของกระบวนการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ได้ แ ก่ การตรวจสอบผู้ มี คุ ณ สมบั ติ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตลอดจนด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการฯ เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและตรงตามกาหนดระยะเวลา จึงได้
จั ด ท าคู่มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานต่อไป
ผู้เขียนหวังว่าข้อมูล เนื้อหา ขั้นตอนการดาเนินการ ในเอกสารเล่มนี้จะเป็นคู่มือให้ผู้สนใจหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและบรรลุถึง
เป้าหมายสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผจงจิตต์ พูลศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จัดทา
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-1บทนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายของเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชนโดยพิจ ารณาเสนอ
ขอพระราชทานของรั ฐ บาล เพื่อเป็ น บ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสู งแก่ผู้ ได้รั บ
พระราชทาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคคล ให้พิจารณาบุคคลนั้นได้กระทาความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชนจนสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่
พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ ชั้นยศ หรือการครบกาหนดที่จะขอพระราชทานได้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และ
เพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงสุดด้วย
เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิ สริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและลูกจ้างประจาเป็นประจาทุกปี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องดาเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา
บุคคลที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือมีคุณสมบัติที่สมควรได้รั บการเสนอขอพระราชทาน ซึ่งในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดทุกตาแหน่งทุกหน้าที่ เมื่อได้ล งมือปฏิบัติแล้ ว ย่อมต้องให้ มีผ ลงานที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ซึ่งการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น
แสดงถึงเกียรติยศและถือเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการอีกช่องทางหนึ่ง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ลูกจ้างประจา นอกจากผู้ ขอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดแล้ว บุคลากรผู้มีห น้าที่ในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะในการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบบุคคลที่ขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกา รขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจาปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจาปี ประกอบด้วย
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้า ราชการและ
ลูกจ้างประจา ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่ทาคุณงามความดีและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี
ตามระยะเวลาดังนี้
4.1 เหรียญจักรพรรดิมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงาน
ด้วยคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
4.2 เหรียญจักรมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการทหาร และตารวจ ประจา
การ ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนี้ ส่วนราชการต่างๆ (กรม / สานัก ของแต่ละกระทรวง)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอ
พระราชทาน แล้วจัดทารายชื่อรวมทั้งคุณสมบัติในเอกสารตามแบบที่ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน่วยงานโดยตรงที่จะตรวจสอบความถูกต้อง คือ สานักอาลักษณ์

-2และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณานาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี เพื่อพิจารณาก่อนนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงขอให้สานักราชเลขาธิการนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อไป
ประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ดังนี้
1. ชั้นสายสะพาย
2. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎ ไทยและเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผื อกสลั บกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามล าดับจากชั้น
ล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลาดับ 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.)
* ชั้นสูงสุด
มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)
* ชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.)
โดยพิจารณาถึงตาแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กาหนดระยะเวลา และความดีความชอบ เว้นแต่จะได้
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
* เป็นผู้มีสัญชาติไทย
* เป็ น ผู้ ป ระพฤติดีและปฏิบัติง านราชการหรือ ปฏิบัติงานที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
* เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันไม่ได้ ยกเว้นบางกรณี

-34. เงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจา ตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง โดยมีเงื่อนไข
และระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
4.1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก ต้องบรรจุเข้ารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
* เริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ม.
* ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของระดับชานาญงาน และดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับชานาญงาน ขอ จ.ม.
* ได้รั บ เงิน เดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับช านาญงาน และดารงตาแหน่งมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
ระดับชานาญงาน
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ต.ม.
* ดารงตาแหน่งชานาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ต.ช.
ระดับอาวุโส
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ท.ม.
* ดารงตาแหน่งอาวุโสมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ต.ม.
ระดับชานาญการ
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ต.ช.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาท ขึ้นไป ขอ ท.ม.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาทขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
ระดับชานาญการพิเศษ
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ท.ช.
* ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ปีก่อน/
ปีเกษียณ)
ระดับเชี่ยวชาญ
* ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
* ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
* ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
* ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.

-4ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ต.ช.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาท ขึ้นไป ขอ ท.ม.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาทขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
ระดับกลาง
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ท.ช.
* ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ปีก่อน/
ปีเกษียณ)
ระดับสูง
* ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
* ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
* ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
* ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับต้น
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ต.ช.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาท ขึ้นไป ขอ ท.ม.
* ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า 22,140 บาทขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ช.
ระดับกลาง
* เริ่มต้นขอพระราชทาน ท.ช.
* ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นและได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. (ปีก่อน/
ปีเกษียณ)
ระดับสูง
* ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
* ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
* ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
* ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้ไม่เกิน ป.ช.
4.2 ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง
วันจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้อง
เป็ น ลู กจ้ างประจ าของส่ ว นราชการ ตามระเบีย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ว ยลู กจ้า งประจ าของส่ ว นราชการ
และหมายความรวมถึ ง ลู ก จ้ า งประจ าของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื อ งพั ท ยา และกรุ ง เทพมหานคร แต่ ไ ม่
หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อ และลักษณะงาน เป็นลูกจ้างโดยตรง
หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจาที่มีชื่อ และลักษณะเหมือนข้าราชการ โดยการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชฯ
ให้แก่ลูกจ้างประจา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

-51. ลูกจ้างประจาซึ่งได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือนระดับ 3
(8,340 บาท) แต่ไม่ถึงขั้นต่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ 6 (15,050 บาท)
* เริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ม.
* ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
* ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
2. ลู ก จ้ า งประจ าซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า จ้ า ง ตั้ ง แต่ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าของข้ า ราชการพลเรื อ น
ระดับ 6 ขึ้นไป (15,050 บาท)
* เริ่มต้นขอพระราชทาน บ.ช.
* ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
* ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ช.
ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๑) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
เมื่ อได้รั บ หนั งสื อแจ้ งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์แ ละเหรี ย ญ
จักรพรรดิมาลา จากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ต้องดาเนินการจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการฯ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจา ที่ได้ขอเสนอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปีที่ผ่านมาว่าเป็นผู้มีรายชื่อที่จะประกาศในราชกิจานุเบกษาหรือไม่ โดย
ต้องทาการส่งรายชื่อให้สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบ ถ้าพบว่าบุคคลที่เราได้เสนอชื่อขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ไม่มีรายชื่อในประกาศ จะต้องนารายชื่อของบุ คคลนั้นมาเป็นข้อมูลในการขอเสนอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ในปีปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิใน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในปีปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขและระยะเวลาในการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลแต่ละประเภทสาหรับเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
แล้ว จึงดาเนินการจัดทาระเบียบวาระการประชุม โดยในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดของ
บุคคลที่ทาจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
(๒) ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่รวบรวมตรวจสอบรายชื่อ
พิจารณาคุณสมบัติ และกลั่นกรองความดีความชอบผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ
องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดและลู กจ้างประจา ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ความดีความชอบ และได้ตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามสิทธิที่พึ่งได้ของบุคคลนั้นๆ
(๓) จัดทาเอกสารบัญชีแสดงคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อคณะกรรมการได้มีมติเห็ นชอบให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ผู้ ที่มีคุ ณสมบัติ
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
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแบบที่กาหนด โดยแบ่งได้ ดังนี้

-61) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ แบบ ขร.๔/....
2) ลูกจ้างประจา ได้แก่ แบบ ลจ.๓/....
เมื่อได้จัดทาเอกสารข้างต้นตามแบบและจานวนที่กาหนดแล้ว ประสานให้บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงนามในบัญชีแสดงคุณสมบัติดังกล่าว
(๔) จัดทาฐานข้อมูลระบบ File Excel
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการให้จัดทารายชื่ อและข้อมูลจากฐานข้อมูล ๒๔ ช่อง เพื่อ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูล ๒๔ ช่อง ของผู้ที่ได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ตามแบบที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองกาหนด ซึ่งการกรอกข้อมูลลงใน File Excel นี้
มีความจาเป็นและสาคัญมาก สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เพราะกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะใช้รายชื่อที่ถูกบันทึกใน File Excel นี้สาหรับการทาเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ซึ่งถ้าไม่มี
การบันทึกลงใน File Excel ก็จะมีผลต่อการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ โดยอาจทาให้ไม่มีรายชื่อ
ปรากฏว่าเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลผู้ที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ เสร็จสิ้น จะต้องทาการบันทึกลงในแผ่น CD-R เพื่อจัดส่งให้จังหวัดเป็นหลักฐานในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป
(๕) ทาหนังสือส่งเอกสารและหลักฐานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อให้บุคคลที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ลงนามในแบบครบตามจานวน และได้
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ๒๔ ช่อง รวมทั้งบันทึกลงแผ่น CD-R แล้ว จัดทาหนังสือเพื่อขอส่งเอกสารและแผ่น
บันทึกข้อมูลที่ได้จัดทาไว้ ให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดลงนามในหนังสือส่ง เพื่อจัดส่ งให้จังหวัดเป็น
หลักฐานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป
(๖) ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ จะมีห้วงระยะเวลาในการดาเนินการประมาณช่วงต้น
ปีของแต่ละปี ซึ่งกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น จะต้องผ่านการดาเนินการของ
ส่วนราชการหลายส่วน เพื่อให้ทันรอบการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี) ซึ่ง
ขั้นตอนและกระบวนการมีหลายขั้นตอนก่อนที่จะประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโดยปกติจะประกาศ
รายชื่อในราชกิจจานุเบกษาประมาณกลางปี ของปีถัดจากปีที่เสนอขอ ตัวอย่างเช่น ถ้าเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษาได้
ประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ในราชกิจจานุเบกษา โดยในขั้นแรกจะตรวจสอบเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะลงรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยสัง เขป จากนั้นจะต้องทาการ
ตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสาเนาประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นมาลง
รายละเอียดในทะเบีย นประวัติ (ก.พ. ๗) เพื่อเป็นหลั กฐานการได้รับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ของบุคคลนั้นๆ
รวมทั้งทาหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีดังกล่าวได้รับทราบต่อไป
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รั

รับหนังสือการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากจังหวัด

จัดทาระเบียบวาระการประชุม
* ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปีที่ผ่านมา ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
* ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชในปีปัจจุบัน
* จัดทาระเบียบวาระเพื่อพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี

จัดทาเอกสาร (บัญชีแสดงคุณสมบัต)ิ และให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงนาม

จัดทาฐานข้อมูลระบบ File Excel

ทาหนังสือส่งเอกสารและหลักฐานในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/
บันทึกลงในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7)

เก็บรวบรวมเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการเสนอขอเครื่องราชฯ ปีต่อไป

-8ปัญหาและอุปสรรค
๑. ห้ ว งเว ลาในการด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ เสนอขอพระราช ทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์กระชั้นชิดเกินไป ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบและจัดทาเอกสารถูกจัดทาด้วยความเร่ง
รีบ มีส่วนทาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
๒. ต้องใช้หลักการประสานงานที่ดี เนื่องจากต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานราชการต้นสังกัด เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ และข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขอเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ฯ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง บัญชีในการรับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สาหรับบัญชีผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น)
๔. การกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน File Excel
ต้องใช้ความละเอียดของข้อมูลบุคคล เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕. การติดตามผลการจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากไม่
สามารถรับทราบผลการส่ งเอกสารรายละเอี ยดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริ ยาภรณ์ในส่ วนของ
จังหวัดเพื่อส่งต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ จึงเกิดปัญหาไม่พบรายชื่อ ทาให้เกิดการเสียสิทธิในการ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การส ารวจรายชื่อผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์ ต้องมีการประสานขอสารวจ
รายชื่อกับสานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่น ใน
การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากสานักอาลักษณ์ฯ ต้องใช้ความละเอียด
และรอบคอบในการตรวจสอบรายชื่ อ ที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ไปให้ ตามประเภทขอผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ ซึ่ง การดาเนิ น การดังกล่ าวต้อ งมีระยะเวลาในการตรวจสอบ ไม่ส ามารถเร่งรัดการ
ตรวจสอบได้
๗. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประกาศราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งไม่สามารถทราบกาหนดเวลาการประกาศราชกิจจานุเบกษาที่แน่นอนได้ ทาให้ต้องตรวจสอบประกาศราช
กิจจานุเบกษาเป็นระยะๆ
แนวทางแก้ไข
๑. ต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยให้ อยู่ภายใต้
กาหนดระยะเวลาที่กาหนด โดยจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งให้พร้อมส่งได้ทันกาหนดเวลา และมีหลักฐานใน
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
๒. ต้ องศึ กษาหาความรู้ เกี่ ยวกับ ระเบียบหลั ก เกณฑ์ ที่เ กี่ยวข้องกั บการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอ
พระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ ได้ อย่า งถู กต้อ ง และเป็น ปัจจุ บัน ตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง
๓. ในการกรอกข้อมูล ๒๔ ช่อง (File Excel) ต้องศึกษารายละเอียดของข้าราชการแต่ละราย โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้ าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
๔. เมื่อได้จัดส่งเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับจังหวัดแล้ว ควร
ติดตามการจัดส่งต่อไปให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการในส่วนของ
จังหวัด รวมถึงการติดตามผลการส่งไปที่กรมด้วย เพื่อป้องกันเรื่องสูญหายหรือกรมไม่ได้รับเอกสารรายละเอียด

-9ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่
สมควรจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีนั้นๆ ด้วย
๕. การประสานงานกับสานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ควรมีการเตรียมดาเนินการประสานงานขอตรวจสอบรายชื่อที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่ผ่านมาล่วงหน้าก่อนที่จะถึงช่วงระยะเวลาให้พิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสาหรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา สามารถ
ตรวจสอบหรือเข้าค้นหารายชื่อได้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th หรืออาจจะ
ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยจะไม่มีกาหนดวันที่แน่นอน
ในการประกาศรายชื่อ ซึ่งปกติจะมีการประกาศในช่วงกลางปีของปีถัดไป จึงต้องหมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหว
การลงประกาศเป็นระยะๆ เพื่อให้มีเอกสารอ้างอิงข้อมูลบุคคลในการลงบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ที่เป็น
ปัจจุบัน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
๑. สามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องขั้นตอนการดาเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่ามีขั้นตอน
ที่ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้

- 10 -

ภาคผนวก

-1บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
แบบ ขร.4/2560
ลาดับ
ที่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

อบจ.........

เป็นข้าราชการ
ระดับ

วัน เดือน ปี

เงินเดือน

ตาแหน่ง

ลาดับเครื่องราชที่
วัน เดือน ปี
ได้รับ
(5 ธ.ค. 25...)
พระราชทานแล้ว

ขอครั้งนี้

หมายเหตุ

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................)
เจ้าของประวัติ
คาอธิบาย
1. ช่อง ชื่อตัว – ชื่อสกุล ให้กรอก ชื่อ – นามสกุล บรรทัดแรก, เลขประจาตัวประชาชน บรรทัดที่สอง
และ ชื่อ อปท. บรรทัดที่สาม
2. ช่อง ระดับ ให้กรอกระดับปัจจุบันของระบบแท่ง บรรทัดแรก และวงเล็บระดับซีเดิมก่อนเข้าแท่ง บรรทัดที่สอง
3. กรณีขอเครื่องราชฯ ครั้งแรก ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า เริ่มรับราชการเมื่อ วัน / เดือน / ปี
4. กรณีขอเครื่องราชฯ ชั้น จ.ช. ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า เป็นระดับ 3 , ต.ช. เป็นระดับ 5 และ ท.ช. เป็นระดับ 7
เมื่อ วัน / เดือน / ปี
5. กรณี เป็นระดับชานาญการ จะขอ ท.ช. ให้ระบุในช่องหมายเหตุว่า ได้รับเงินเดือนรอบ ต.ค. 55 ขั้นเงินเดือนเท่าไหร่
(ไม่ต่ากว่า 22,140 บาท ถึงจะมีสิทธิ์ขอได้)

-2บัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจา ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
แบบ ลจ.3/2560
ลาดับ
ที่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

อบจ.........

เป็นลูกจ้าง
ชั้น
ตั้งแต่
ปัจจุบัน วัน เดือน ปี

เงินเดือน วัน เดือน ปี
ปัจจุบัน เงินเดือน

ตาแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับพระราชทาน (5 ธ.ค. 25...)
แล้ว

ขอครั้งนี้

หมายเหตุ

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................)
เจ้าของประวัติ
คาอธิบาย
ช่อง ชั้นปัจจุบัน ให้กรอกกลุ่มของลูกจ้างประจา ดังนี้
1. กลุ่มบริการพื้นฐาน ให้กรอก บ(1)
2. กลุ่มสนับสนุน
ให้กรอก ส(1)
3. กลุ่มช่าง
ให้กรอก ช(1)
ช่อง ตาแหน่ง ให้กรอกชื่อตาแหน่งลูกจ้างประจา บรรทัดแรก
และชื่อกลุ่มของลูกจ้างประจา และวงเล็บลาดับที่ของตาแหน่งลูกจ้างประจา
ตามมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างประจา บรรทัดที่สอง

-1เงื่อนไขและระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่ง

บริหาร
ท้องถิ่น

ระดับ

เลื่อนถึง

9

ป.ม.

ม.ว.ม.

กลาง

8

ท.ช.

ป.ม.

ต้น

6/7

ต.ช.

ท.ช.

สูง

9

ป.ม.

ม.ว.ม.

8

ท.ช.

ป.ม.

6/7

ต.ช.

ท.ช.

เชี่ยวชาญ

9

ป.ม.

ม.ว.ม.

ชานาญการ
พิเศษ

8

ท.ช.

ป.ม.

ชานาญการ

6/7

ต.ช.

ท.ช.

ปฏิบัติการ
อาวุโส

3-5

ต.ม.

-

7

ท.ม.

ท.ช.

5/6

ต.ม.

ต.ช.

1-4

บ.ม.

จ.ช.

ต้น

ชานาญงาน
ทั่วไป

เริ่มต้น

สูง

อานวยการ
ท้องถิ่น กลาง

วิชาการ

เดิม

ปฏิบัติงาน

เงื่อนไข
1. ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม.
4. ปีเกษียณขอได้ไม่เกิน ป.ช.
1. เริ่มต้นขอ ท.ช.
2. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. 5 ปี ขอ ป.ม. (ปีก่อน/ปีเกษียณ)
1. เริ่มต้นขอ ต.ช.
2. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป ขอ ท.ม.
3. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป (1 ต.ค.55) ขอ ท.ช.
1. ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม.
4. ปีเกษียณขอสูง 1 ระดับ แต่ไม่เกิน ป.ช.
1. เริ่มต้นขอ ท.ช.
2. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. 5 ปี ขอ ป.ม. (ปีก่อน/ปีเกษียณ)
1. เริ่มต้นขอ ต.ช.
2. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป ขอ ท.ม.
3. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป (1 ต.ค.55) ขอ ท.ช.
1. ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม.
4. ปีเกษียณขอสูง 1 ระดับ แต่ไม่เกิน ป.ช.
1. เริ่มต้นขอ ท.ช.
2. เงินเดือนเต็มขั้น ท.ช. 5 ปี ขอ ป.ม. (ปีก่อน/ปีเกษียณ)
1. เริ่มต้นขอ ต.ช.
2. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป ขอ ท.ม.
3. ขั้น 22,140 บาทขึ้นไป (1 ต.ค.55) ขอ ท.ช.
1. เริ่มต้นขอ ท.ม.
2. อาวุโส 5 ปี ขอ ท.ช.
1. เริ่มต้นขอ ต.ม.
2. ชานาญงาน 5 ปี ขอ ต.ช.
1. เริ่มต้นขอ บ.ม.
2. เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าระดับชานาญงาน 10 ปี ขอ บ.ช.
3. เงินเดือนไม่ต่ากว่าขัน้ ต่าชานาญงาน ขอ จ.ม.
4. เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าชานาญงาน 10 ขอ จ.ช.

