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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้มีเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมำยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเหมำะสมและผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เกียรติบัตร” หมำยควำมว่ำ ใบประกำศเกียรติคุณแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
“เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ” หมำยควำมว่ำ เข็มเครื่องหมำยเพื่อเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
“ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนกำหนด
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรตำรวจตำมกฎหมำยว่ำด้วยตำรวจแห่งชำติ และให้หมำยควำมถึง
ลูกจ้ำงประจำในส่วนรำชกำรด้วย
ข้อ ๔ ให้มีเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมำย
แสดงถึงกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
เกียรติบัตร ให้เป็นไปตำมแบบที่คณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือนกำหนด
เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น และประดับ
เข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตำมประกำศผลกำรคัดเลือกให้เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่นประจำปีของคณะกรรมกำรจัดงำนวันข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อ ๖ กำรประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) กำรประดับกับเครื่องแบบข้ำรำชกำร ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
(๒) กำรประดับกับชุดสำกล ให้ประดับที่ปกเสื้อเบื้องซ้ำยของเสื้อชั้นนอก
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(๓) กำรประดับกับชุดซำฟำรี ชุดไทย และเสื้อพระรำชทำน ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย
กรณีประดับเครื่องหมำยเข็มพระรำชทำนด้วย กำรประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือน
ดี เ ด่ น ให้ พิ จ ำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ ป ระดั บ ในระดั บ เดี ย วกั น หรื อ สู ง กว่ ำ เครื่ อ งหมำย
เข็มพระรำชทำน
ข้อ ๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นผู้ใดถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด
ของข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นเห็น ว่ำเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถดำรงเกียรติ
ของข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นได้ ให้ควำมเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง และให้ ส่วนรำชกำร
ต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้นั้นดำเนินกำรเรียกคืนเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
โดยพลัน และส่งให้สำนักงำน ก.พ. ดำเนินกำรต่อไป
ข้อ ๘ ให้ ผู้ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
มีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นได้ตำมระเบียบนี้ด้วย
ข้อ ๙ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

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” บนแถบพื้นลงยาสีขาว อยู่ด้านล่าง
เรือนเข็ม
เส้นขอบรอบเข็มเครื่องหมาย จัดวางตามลักษณะองค์ประกอบภาพ
รูปทรงสื่อความเป็นไทย
ความหมาย
ครุฑ
สื่อความหมายถึง ดวงตราแผ่นดินอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึง
การงานในหน้ าที่ ราชการ ซึ่งข้าราชการผู้ นั้ น ย่อ มต้อ งปฏิ บั ติ
หน้าที่เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน
เพชรเปล่งรัศมี สื่อความหมายถึง คุณงามความดีที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู
สีน้ำเงิน
สื่อความหมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
สีทอง
สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ข้อความ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ” สื่อความหมายถึง ข้าราชการผู้ ประกอบ
คุ ณ งามความดี แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
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 โค้งหลั งเต่า ตัวเรือนด้านบนเป็นกรอบรัศมีทองเหนือครุฑ
มาจากเพชรเปล่ งรัศมีของตราสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด้านล่างเป็นข้อความ
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ตัวหนังสือสีทอง บนแถบพื้นลงยาสีขาว

