


 
กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ฉบับที ่ ๑๐๐  (พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิเครือ่งแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน  พุทธศักรำช  ๒๔๗๘ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  และมำตรำ  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
เครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน  พุทธศักรำช  ๒๔๗๘  นำยกรัฐมนตรีออกกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓๙  เบญจ  แห่งกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ออกตำมควำมใน 
มำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน  พุทธศักรำช  ๒๔๗๘  ลงวันที่   
๒๖  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๔๗๘ 

“ข้อ  ๓๙  เบญจ  ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น   
ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนได้ทุกชนิดและให้ประดบัที่ใบปกกระเป๋ำเสื้อเบื้องขวำ
ชิดกับขอบกระเป๋ำด้ำนบนใกล้แนวรังดุม  กรณีไม่มีกระเป๋ำเสื้อให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวำในระดับ
เดียวกัน” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  2  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีฉบับนี้  คือ  เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรก ำหนด 
แนวทำงกำรประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน    
ดังนั้น  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นใช้เป็นแนวทำงในกำรประดับ
เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนได้ทุกชนิด   และโดยที่กฎหมำย 
ว่ำด้วยเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนได้บัญญัติให้ลักษณะ  ชนิด  และประเภทของเครื่องแบบข้ำรำชกำร
ฝ่ำยพลเรือนจะสมควรอย่ำงไรและจะต้องแต่งเมื่อไร  โดยเงื่อนไขอย่ำงใด  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎ   
หรือข้อบังคับซึ่ งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน   จึงจ ำเป็นต้องออก 
กฎส ำนักนำยกรัฐมนตรีนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยเกียรตบิัตรและเขม็เชิดชูเกียรตขิ้ำรำชกำรพลเรอืนดเีดน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้มีเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมำยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจ ำซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเหมำะสมและผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เกียรติบัตร”  หมำยควำมว่ำ  ใบประกำศเกียรติคุณแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
“เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น”  หมำยควำมว่ำ  เข็มเครื่องหมำยเพ่ือเชิดชูเกียรติ

ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
“ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นข้ำรำชกำร

พลเรือนดีเด่น  ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนก ำหนด 
“ข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ ำรำชกำรพลเรือน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำติ  และให้หมำยควำมถงึ 
ลูกจ้ำงประจ ำในส่วนรำชกำรด้วย 

ข้อ ๔ ให้มีเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น   เพ่ือเป็นเครื่องหมำย
แสดงถึงกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 

เกียรติบัตร  ให้เป็นไปตำมแบบที่คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนก ำหนด 
เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  ให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น   และประดับ

เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตำมประกำศผลกำรคัดเลือกให้เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่นประจ ำปีของคณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน 

ข้อ ๖ กำรประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กำรประดับกับเครื่องแบบข้ำรำชกำร  ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) กำรประดับกับชุดสำกล  ให้ประดับที่ปกเสื้อเบื้องซ้ำยของเสื้อชั้นนอก 
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(๓) กำรประดับกับชุดซำฟำรี  ชุดไทย  และเสื้อพระรำชทำน  ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
กรณีประดับเครื่องหมำยเข็มพระรำชทำนด้วย  กำรประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือน

ดีเด่นให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  โดยไม่ประดับในระดับเดียวกันหรือสูงกว่ำเครื่องหมำย 
เข็มพระรำชทำน 

ข้อ ๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นผู้ใดถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด
ของข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นเห็นว่ำเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถด ำรงเกียรติ  
ของข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นได้  ให้ควำมเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  และให้ส่วนรำชกำร 
ต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้นั้นด ำเนินกำรเรียกคืนเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
โดยพลัน  และส่งให้ส ำนักงำน  ก.พ.  ด ำเนินกำรต่อไป 

ข้อ ๘ ให้ผู้ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ    
มีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นได้ตำมระเบียบนี้ด้วย 

ข้อ ๙ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  2  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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แบบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  
ผู้ออกแบบ นายสุเมธ  พุฒพวง 
 ผู้ชำนาญการด้านช่างศิลป์ไทย 
 สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
ลักษณะของเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกอบด้วย 
 ครุฑ เป็นประธานของเข็มเครื่องหมาย 
 กรอบเหนือครุฑ เป็นรัศมีของครุฑ รองรับรัศมีของเพชร 
 รัศมีทองเหนือครุฑ มาจากเพชรเปล่งรัศมีของตราสำนักงานคณะกรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน 
 พื้นเข็ม สีน้ำเงิน 
 ข้อความ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” บนแถบพ้ืนลงยาสีขาว อยู่ด้านล่าง 
 เรือนเข็ม เส้นขอบรอบเข็มเครื่องหมาย จัดวางตามลักษณะองค์ประกอบภาพ  
  รูปทรงสื่อความเป็นไทย 
ความหมาย 
 ครุฑ สื่อความหมายถึง ดวงตราแผ่นดินอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึง

การงานในหน้าที่ราชการ ซึ่งข้าราชการผู้นั้นย่อมต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน 

 เพชรเปล่งรัศมี สื่อความหมายถึง คุณงามความดีท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชู 
 สีน้ำเงิน สื่อความหมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สีทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 ข้อความ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” สื่อความหมายถึง ข้าราชการผู้ประกอบ 

คุณงามความดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ขนาดและรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 ประกอบด้วย ๒ ส่วนยึดติดกัน คือ 
 ๑. ครุฑทองคำ ความกว้างของปีกครุฑ ๑.๕ เซนติเมตร ความสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
ทำด้วยทองคำ โค้งหลังเต่าตามตัวฐานด้านหลัง ยึดติดกับตัวเรือนเข็มด้านหลัง 
 ๒. ตัวเรือนเข็มด้านหลังครุฑ ความกว้างของฐาน ๒ เซนติเมตร ความสูง ๓ เซนติเมตร  
หล่อเป็นแผ่นโลหะชุบทองลงยาสีน้ำเงิน โค้งหลังเต่า ตัวเรือนด้านบนเป็นกรอบรัศมีทองเหนือครุฑ  
มาจากเพชรเปล่งรัศมีของตราสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด้านล่างเป็นข้อความ 
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ตัวหนังสือสีทอง บนแถบพ้ืนลงยาสีขาว 

   




