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13. การดําเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

13.1 ขอบเขตงานการดําเนินการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ มี
ดงันี้ 

13.1.1 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณมีขอบเขต ดงันี้ 
1) การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําป 
2) การขอพระราชทานเครื่องราชฯกรณพีิเศษ สําหรับผูปฏิบัตงิานใน

จังหวัดชายแดนใต 
3) การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดเิรกคุณาภรณ 

13.1.2 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณมี 2 กรณ ีคือ 
1) เรียกคืนช้ันรอง 
2) เรียกคืนกรณเีกษยีณอาย ุ

13.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
13.2.1 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณมีข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ดงันี้ 

1) สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงให  กปภ. ดาํเนนิการสง
รายช่ือผูขอพระราชทานเครื่องราชฯประจําป  

2) ดาํเนนิการ ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํารายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับเครื่องราชฯ 
ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

3) แจงฝายกฎหมายให ตรวจสอบความผิดทางอาญาและโทษทาง
ว ิน ัย  แล ะแจ ง  กองประเมินผลบุคคลใหตรวจสอบคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูที่จะเสนอรายช่ือขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ประจําป 

4) จัดประชุมเพื่อกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
ประจําป  

5) สงรายช่ือผูที่ไดรับการขอพระราชทานเ ครื่องราชฯประจําปให
สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6) เมื่อมีประกาศรายช่ือในราชกิจจานเุบกษาแลวใหนาํเรียน ผวก. เพื่อ
แจงคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และแจงเวียนในระบบ infoma  

7)  ภายหลังที่สํานกัปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงให กปภ. รับเครื่องราชฯ ให
ดาํเนนิการ ดงันี้  



71 

 

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลอืก การประปาสวนภมูิภาค 

 

- รับเครื่องราชาฯ  
- แจงผูมีสิทธ์ิไดรับเครื่องราชฯ ยนืยนัการขอใชหรือสละสิทธ์ิ 
- จัดประชุมเพื่อสุมรายช่ือ  
- สงเครื่องราชฯใหแกไดรับสิทธ์ิ พรอมใหผูรับสิทธ์ิลงนามใน

แบบฟอรม  
- รายงานผลตอสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

8) ภายหลังที่สํานกัปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงให กปภ.รับ
ประกาศนยีบัตรกํากับเครื่องราชฯ ใหไปรับและสงใบประกาศฯ 
ใหแกผูมีรายช่ือ  

9) บันทึกขอมูลประกาศราชกิจจานเุบกษา/ดวงตรา/ใบประกาศนยีบัตร
กํากับเครื่องราชฯ เขาระบบ SAP 

13.2.2 การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณมีข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ดงันี้ 
1) ตรวจสอบรายช่ือผูที่เคยไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อเรียกคืน

ช้ันรองและกรณเีกษยีณอาย ุ
2) แจงใหผูที่มีประวัตกิารไดรับเครื่องราชฯ คืนเครื่องราชฯ 
3) รวบรวมและสงคืนเครื่องราชฯ หรือเงินทดแทนใหสํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
4) บันทึกขอมูลการสงคืนเครื่องราชฯ เขาระบบ SAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลอืก การประปาสวนภมูิภาค 

 

ตารางที ่30  ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/ 
Control Point (CP) 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

   งสท. กทบ. หนังสอืแจง
จาก สป.มท. 

 
 

ภายใน  1 
เดือน 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูมีสิทธิ์ ไดรบัเครื่องราชฯ 
(CP) 

งสท. กทบ.  

 
 

7 วัน   
 ทําการ 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูมีสิทธิไ์ดรบัเครื่องราชฯ 
(CP) 
 
 
 
 
 
 
 

ฝกม. และ 
กปบ. หนังสอืแจง

รายชื่อ 

 
 

1 วัน   ทํา
การ 

สรปุมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเสนอ 
ขอเครื่องราชฯ 

งสท. กทบ.  

 
 

ภายในเวลา
ที่ สป.มท.
กําหนด 

กรอกขอมูลใหถูกตองและ
ตรงตามแบบฟอรมที่
กําหนด 

งสท. กทบ. - แบบ รก.02 
- แบบ รก. 03 
- แบบ รก.04 
- แบบรายงาน 
ความดี
ความชอบ 

 ประมาณ 
เดือน พ.ค.-
ส.ค. ของป

ถัดไป 

ติดตามการประกาศ
รายชื่อในเว็บไซต       
ราชกิจจานุเบกษาอยาง
ตอเนื่อง 

งสท. กทบ. ราชกิจ- 
จานุเบกษา 

 
 

ภายหลัง
ประกาศใน 
ราชกิจ- 

จานุเบกษา 7 
วันทําการ 

สงสาํเนาเอกสารที่คมชัด
ให กบก. แจงเวียนทาง 
Infoma 

งสท. กทบ. 
และ กบก. 

หนังสือแจง
ประกาศรายช่ือ
ในราชกิจ- 
จานุเบกษา 

 
 

ภายใน
ระยะเวลา  ที่

กําหนด 

รบัดวงตราที่โรงกษาปณ และ
ใบกํากับที่สาํนัก
นายกรฐัมนตร ี

งสท. กทบ. หนังสอืแจง
ใหไปรบัจาก 
สป.มท.  

 
 

ภายหลงั
รบัทราบมติที่
ประชุมภายใน 
15 วันทําการ 

จัดประชุมเพ่ือจับฉลาก 
ผูที่จะไดรบัดวงตรา และ
สงใบกํากับใหแกพนักงาน  
 
 

งสท. กทบ.  

เริ่ม กระทรวงมหาดไทย แจงใหสงรายชื่อ 

กทบ. ตรวจสอบรายชื่อ 

สงให ฝกม. ตรวจสอบความผิด
ทางอาญาและโทษทางวินัย  
และ กปบ. ตรวจสอบคะแนน

ประเมินผลการปฏบัิติงาน 

สงรายชื่อใหกระทรวงมหาดไทย 

จัดประชุม 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แจงเวียน Infoma 

รบัดวงตรา/ใบกํากับ 

สงดวงตรา/ใบกํากับ 

สิ้นสุด 

คุณสมบัติครบ 

คุณสมบัติไมครบ 
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คําอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ 
แบบ รก. 02 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ  ซ่ึงขอพระราชทานใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักง าน

องคการของรัฐ 
แบบ รก. 03 บัญชรีายชื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองคการของรัฐผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
แบบ รก. 04 บัญชีแสดงคุณสมบัติข องพ นักงานรัฐ วิสาห กิจและพ นักงานองคการของ รัฐผูขอพร ะราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
 

ตารางที่ 31  ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/ 
Control Point ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวของ 

 
 

7 วัน ทําการ ตรวจสอบรายชื่อผูที่เคย
ไดรบัเครื่องราชฯ (CP) 

 

งสท. กทบ. 
 

 

 
 

1 วัน ทําการ ทําหนังสอืเรยีกคืนและ
แนบเอกสารประกอบการ
ไดรบัเครือ่งราชฯ 

งสท. กทบ. หนังสอืแจง
เรยีกคืน และ
เอกสารประกอบ 
การไดรบั 
เครื่องราชฯ 

 
 
 

ภายใน 1 
เดือน 

รวบรวมเครื่องราชฯ  
และ/หรอื เงิน สงสาํนัก
เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

 

งสท. กทบ.  

 
 
 

1 วัน ทําการ บันทึกขอมูลการสงคืน
เขาระบบ SAP เพ่ือเปน
ฐานขอมูล 
 
 
 

งสท. กทบ.  

 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม ตรวจสอบรายชื่อ 

แจงเรยีกคืนเครื่องราชฯ 

รวบรวมสงคืนสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ี

บันทึกลงระบบ SAP 

สิ้นสุด 

ถูกตอง ไมถูกตอง 
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13.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
การดาํเนนิการเกี่ยวกับการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  มีจุดออน ความเสี่ยง และปญหา

อุปสรรค ที่อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนนิงานตามกระบวนการที่กําหนดในบาง
ประเดน็ ซึ่งปญหาหรือขอจํากัดดงักลาวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดงันี้ 
 
ตารางที่ 32  จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอปุสรรค และแนวทางการปรับปรุงการดาํเนนิการเกี่ยวกับการขอและคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
จุดออน/ความเสี่ยง/ 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 

หมายเหต/ุ
ขอเสนอแนะ 

1. การ เ ร ีย กขอ มูลก ารขอ
เ ค รื่อ ง ร า ช ฯจ าก ระบบ 
SAP ไมครบถวน 

จัดทําฐานขอมูลลงไฟล  excel 
ประกอบการเรียกขอมูลจาก
ระบบ SAP 

ตรวจสอบขอมูลใหถ่ีถวน
จากทั้ง ไฟลขอมูล  แล ะ
เอกสารราชกิจจานเุบกษาป
กอนๆ ประกอบ 

 

2. พนักงานจําไมไดวาเคยไดรับ
เครื่องราชฯ หรือไม จึงเกิด
ขอสงสัยที่จะคืนเครื่องราชฯ 

สงเอกสารยนืยนัการไดรับ
เครื่องราชฯ  ไปพรอมกับ
หนงัสือแจงเรียกคืน 

ตรวจสอบขอมูลใหถ่ีถวน
จากเอกสารยนืยนัการไดรับ
เครื่องราชฯ และประวัตกิาร
เรียกคืนเครื่องราชฯ 

 

3. พนักงานไมทราบหลักเกณฑ
ในการขอและการเรียกคืน
เครื่องราชฯ 

อา ง อิ ง ป ร ะ ก า ศ สํา นกั
นายก รัฐมนตรีฯ  ที่ ร ะบุ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการขอ
และคืนเครื่องราชฯ 

ทําความเขาใจกับพนกังาน
เกี่ยวหลักเกณฑในการเรียก
ขอและเรียกคืนเครื่องราชฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


