
                                                     
 

                                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2520 

------------------------ 

      โดยท่ีเห็นเปนการสมควรท่ีจะกําหนดใหการทดสอบยิงปนพกตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย
การปกครอง กรมการปกครอง มีความเหมาะสมและรัดกุม สะดวกในการปฏิบั ติ  จึ งได วางระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2520 ข้ึน ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายแมนปนของ
วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2520 
 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายแมนปนของโรงเรียนนายอําเภอ 
พ.ศ. 2514 และใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3 ผูท่ีผานการยิงปนพกทดสอบของวิทยาลัยการปกครอง และไดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด
ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง ชั้นนั้นๆ ได     
การประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนใหประดับท่ีเหนือก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบขาราชการ 
 ใหผูทรงคุณวุฒิในทางปกครอง หรือผูมีอุปการคุณอยางยิ่งแกวิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยการปกครองพิจารณาเห็นสมควร มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง 
ชั้นท่ี 1 ได 
 เข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง กําหนดเปนแบบมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
ขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ขอบท้ังสี่ดานกวาง 2 มิลลิเมตร ทําดวยโลหะสีทอง สีเงิน และ   
สีทองแดง ตามชั้นท่ีกําหนด พ้ืนมีลายดุนนูนวงกลมเปาปน 5 เสน เสนผาศูนยกลางสองเสน ในแนวตั้งและ
แนวนอนบนพ้ืนสีดําลงยา มีรูปปนพกลูกโมหนึ่งกระบอกทาบเต็มวงกลมเปาปนขนาดพองาม และมีรูปตรา
วิทยาลัยการปกครอง ขนาดเล็กตรงมุมลางดานซาย 
 รูปลายเสนรูปปนพกลูกโม และรูปตราวิทยาลัยการปกครอง เปนสีโลหะตามชั้นท่ีกําหนดดานหลัง
เข็มเครื่องหมายแมนปนจารึกหมายเลขทะเบียนตามลําดับผูสามารถยิงทดสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 เข็มเครื่องหมายแมนปน ชั้นท่ีหนึ่งทําดวยโลหะสีทอง (สีทองขัดมัน) 
 เข็มเครื่องหมายแมนปน ชั้นท่ีสองทําดวยโลหะสีเงิน 
 เข็มเครื่องหมายแมนปน ชั้นท่ีสามทําดวยโลหะสีทองแดง (สีทองแดงดาน) 
 เข็มเครื่องหมายแมนปนยอ มีรูปและแบบเชนเดียวกันกับแบบเต็มมีขนาดกวาง 1 เซนติเมตร 
ยาว 1.5 เซนติเมตร สีโลหะตามชั้นท่ีไดรับ ใชประดับบนเครื่องแตงกายสากลในตําแหนงปกเสื้อ 
 ขอ 4 หลักเกณฑการยิงทดสอบ ผูท่ีสามารถผานการยิงทดสอบและไดคะแนน ดังนี้ 
 ไดคะแนน 60 ถึง 79 คะแนน มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนชั้นท่ีสาม 
 ไดคะแนน 80 ถึง 94 คะแนน มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนชั้นท่ีสอง 
 ไดคะแนน 95 คะแนนข้ึนไป มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนชั้นท่ีหนึ่ง 
 ใหผูเขาทดสอบ เพ่ือขอรับเข็มเครื่องหมายแมนปนของวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบัติดังนี้ 
 อาวุธ ใหใชปนพกลูกโมรีวอลเวอร   (Revolver)   ขนาดลํากลอง .38  (9 มม.)  ความยาวของ
ลํากลองปนไมเกิน 4 นิ้ว หรือใชปนพกก่ึงอัตโนมัติ (Semi Automatic Pistol) ขนาดลํากลอง .45 (11 มม.) 



                                                  - 2 - 
  
 ระบบการทดสอบ  ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการยิงปนทดสอบ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
จํานวนไมนอยกวา 2 คน ทําหนาควบคุมผูเขาทดสอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑโดยเครงครัด 
 ระยะยิงทดสอบ 25 หลา (22.5 เมตร) 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ทายิง ใหยืนยิงมือเดียว หามพาดปนหรือใชสิ่งคํ้าจุน หรือเสริมทอนแขน หรือขอมือ หามสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายพาดพิงวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยิงโดยวิธีงางนกยิง (Single Action) 
 เปาสําหรับทดสอบใหใชเปาวงกลมขนาดใหญตามมาตรฐานของสนามยิงปนวิทยาลัยการปกครอง 
ซ่ึงอธิการวิทยาลัยการปกครองเปนผูกําหนด จํานวน 1 เปา และใชกระสุนปน 10 นัด โดยใหบรรจุกระสุน    
2 ชุดๆ ละ 5 นัด ใชเวลายิงไมเกิน 10 นาที 
 บุคคลท่ีมีสิทธิ์เขายิงทดสอบ ผูเขาทดสอบจะตองเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยการปกครอง หรือจะตองเปนขาราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
หรือเปนบุคคลอ่ืนท่ีอธิการวิทยาลัยการปกครองอนุญาตใหเขาทดสอบได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
เปนรายๆ ไป 
 ขอ 5 ใหวิทยาลัยการปกครอง จัดทําทะเบียนผูท่ีสามารถผานการยิงปนทดสอบตามเกณฑไวและ
ใหออกวุฒิบัตรรับรองแลวมอบใหแกผูมีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายแมนปนชั้นท่ีหนึ่ง ชั้นท่ีสอง หรือชั้นท่ีสาม 
แลวแตกรณี 
 วุฒิบัตรของวิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงรับรองผลการยิงทดสอบนั้นใหถือแบบและขนาดตามท่ี
อธิการวิทยาลัยการปกครองกําหนดข้ึน 
 ขอ 6 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  2520 
 
 
 
  (นายสมัคร  สุนทรเวช) 
                                           รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง 

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2537 

------------------------ 

           โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของ
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2530 เพ่ือกําหนดใหมีเข็มเครื่องหมาย  
วิทยฐานะของโรงเรียนนักปกครองระดับสูง โรงเรียนนายอําเภอ โรงเรียนปลัดอําเภอ โรงเรียนขาราชการ   
ฝายปกครอง โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน โรงเรียนกํานันผูใหญบาน และโรงเรียนปองกันภัยฝายพลเรือน
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปนการแสดงวิทยฐานะและเชิดชูเกียรติ    
แกผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนตาง ๆ ดังกลาว ตลอดจนเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ
สําหรับกรรมการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง ผูทรงคุณวุฒิทางการเมือง    
การปกครอง การบริหาร ผูมีอุปการคุณยิ่งแกวิทยาลัยการปกครอง และผูผานการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
พิเศษของวิทยาลัยการปกครองใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัย
การปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537” 
 ขอ 2 ใหยกเลิก 
                  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2530 
                  (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2534 
 ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 
 ขอ 4 เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง   กรมการปกครอง    กระทรวงมหาดไทย
มีลักษณะดังนี้ 
         (1) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนนักปกครองระดับสูง  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูป
ดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร   มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางดอกจันทน มีราชสีหลงยาสีขาวลายทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร 
อยูตรงกลางโล เสนขอบโลดานนอกและดานในเปนสีทอง ลายกนกเปนสีทอง ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทอง
ขอความวา“โรงเรียนนักปกครองระดับสูง” ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา“วิทยาลัยการปกครอง”
ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ         
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                  (2) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนนายอําเภอ  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปดอกจันทน
นูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร   มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร  
อยูตรงกลางดอกจันทน  มีราชสีหสีทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางโล เสนขอบโล  
ดานนอกและดานในเปนสีทอง ลายกนกเปนสีทอง ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความวา“โรงเรียนนายอําเภอ” 
ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา “วิทยาลยัการปกครอง”  ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวา
ของเครื่องแบบ 
         (3) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนปลัดอําเภอ  ทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูปดอกจันทน 
นูน 8 แฉก ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร  
อยูตรงกลางดอกจันทน  มีราชสีหสีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร  อยูตรงกลางโล เสนขอบโล 
ดานนอกและดานในเปนสีเงิน ลายกนกเปนสีเงิน ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีเงิน ขอความวา “โรงเรียนปลัดอําเภอ” 
ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีเงินขอความวา “วทิยาลัยการปกครอง”  ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวา
ของเครื่องแบบ 
         (4) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนขาราชการฝายปกครอง  ทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูป
ดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร   มีโลรูปวงกลมพ้ืนสีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางดอกจันทน มีราชสีหสีทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางโล  
เสนขอบโลดานนอกและดานในเปนสีเงิน ลายกนกเปนสีเงิน ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีเงินขอความวา
“โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง” ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีเงินขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดับ
ท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
              (5) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน ใหมี 4 แบบ คือ    
              แบบท่ีหนึ่ง  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 
เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนสีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร   อยูตรงกลางดอกจันทน   มีราชสีห
ลงยาสีขาวลายทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร  อยูตรงกลางโล พ้ืนขอบโลเปนสีแดง เสนขอบโลดาน
นอกและดานในเปนสีทอง ลายกนกเปนสีทอง ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความวา“โรงเรียนขาราชการ
สวนทองถ่ิน” ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดบัท่ีก่ึงกลางกระเปา
เสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
              แบบท่ีสอง  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 
เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร   อยูตรงกลางดอกจันทน   มีราชสีห
สีทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร  อยูตรงกลางโล พ้ืนขอบโลเปนสีแดง เสนขอบโลดานนอกและดาน
ในเปนสีทอง ลายกนกเปนสีทอง ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความวา“โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน” 
ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวา
ของเครื่องแบบ 
              แบบท่ีสาม  ทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูปดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 
เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร   อยูตรงกลางดอกจันทน   มีราชสีห
สีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร อยูตรงกลางโล พ้ืนขอบโลเปนสีแดง เสนขอบโลดานนอกและดานใน
เปนสีเงิน   ลายกนกเปนสีเงิน   ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีเงินขอความวา“โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน”
ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีเงินขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวา
ของเครื่องแบบ 
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              แบบท่ีสี่  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 
เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนท่ีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร   อยูตรงกลางดอกจันทน   มีราชสีห
สีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร อยูตรงกลางโล พ้ืนขอบโลเปนสีแดง เสนขอบโลดานนอกและดานใน
เปนสีทอง  ลายกนกเปนสีทอง  ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความวา  “โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน” 
ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวา
ของเครื่องแบบ 
         (6) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนกํานันผูใหญบาน  ทําดวยโลหะสีเงิน เปนรูป
ดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร มีโลรูปวงกลมพ้ืนสีเหลืองขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางดอกจันทน  มีราชสีหสีน้ําเงินเขมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร  อยูตรง
กลางโล เสนขอบโลเปนสีดํา เสนขอบโลดานนอกและดานในเปนสีเงิน ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีเงินขอความ
วา “โรงเรียนกํานันผูใหญบาน” ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีเงินขอความวา “วิทยาลัยการปกครอง” ใชประดับ
ท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
         (7) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนปองกันภัยฝายพลเรือน  ทําดวยโลหะสีทอง เปนรูป
ดอกจันทนนูน 8 แฉก  ขนาดกวางและยาว 4.5 เซนติเมตร มีโลรูปวงกลมพ้ืนสีเหลืองขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2.5 เซนติเมตร อยูตรงกลางดอกจันทน  มีสัญลักษณเครื่องหมายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยูตรง
กลางโล พ้ืนขอบโลเปนสีดํา เสนขอบโลดานนอกและดานในเปนสีทอง ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความ
วา “โรงเรียนปองกันภัยฝายพลเรือน”  ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา  “วิทยาลัยการปกครอง” 
ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
         (8) เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ  ทําดวยโลหะสีทอง  เปนรูปดอกจันทนนูน  
8 แฉก  ขนาดกวางและยาว  4.5  เซนติเมตร  มีโลรูปวงกลมพ้ืนสีดําขนาดเสนผาศูนยกลาง  2.5 เซนติเมตร  
อยูตรงกลางดอกจันทน   มีราชสีหสีทองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร  อยูตรงกลางโล  พ้ืนขอบโล
เปนสีขาว  เสนขอบโลดานนอกและดานในเปนสีทอง  ขอบโลดานบนมีตัวอักษรสีทองขอความวา “วิทยาลัย
การปกครอง” ขอบโลดานลางมีตัวอักษรสีทองขอความวา “กระทรวงมหาดไทย”  ใชประดับท่ีก่ึงกลางกระเปา
เสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
 ขอ 5 เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครองแบบยอ มีลักษณะเชนเดียวกับเข็มเครื่องหมาย
วิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง ตามขอ 4 แตมีขนาดกวางและยาว 2 เซนติเมตร และไมมีขอความท่ีขอบโล
ดานบนและลาง ใชประดับท่ีมุมกระเปาเสื้อเครื่องแบบ หรือปกเสื้อของเครื่องแตงกายสากล 
 ขอ 6 ผูมีสิทธิประดับเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง ตามขอ 4 และขอ 5   ไดแก
บุคคลดังตอไปนี้ 
                  (1) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนักปกครองระดับสูง มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมาย
วิทยฐานะของโรงเรียนนักปกครองระดับสูง ตามขอ 4 (1) และขอ 5 
                  (2) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนายอําเภอ มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ
ของโรงเรียนนายอําเภอ ตามขอ 4 (2) และขอ 5 
                  (3) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรปลัดอําเภอและหลักสูตรผูเปลี่ยนสายงานเปน       
เจาพนักงานปกครอง มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนปลัดอําเภอ ตามขอ 4 (3) และขอ 5 
                  (4) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรตามสายงานของขาราชการฝายปกครอง ท่ีวิทยาลัย     
การปกครอง กรมการปกครองกําหนด และมีระยะเวลาการศึกษาอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา 4 สัปดาห    
มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนขาราชการฝายปกครอง ตามขอ 4 (4) และขอ 5 
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                  (5) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของนักปกครองทองถ่ินระดับสูงท่ีเปนผูบริหาร
ระดับสูงท่ีมาจากการเลือกตั้งของหนวยการปกครองทองถ่ินทุกรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด และมีระยะเวลา
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา 4 สัปดาห มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียน
ขาราชการสวนทองถ่ิน ตามขอ 4 (5) แบบท่ีหนึ่ง และขอ 5 
                      ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ท่ีเปนขาราชการ
ประจําของหนวยการปกครองทองถ่ินทุกรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด และมีระยะเวลาการศึกษาอบรมตาม
หลักสูตรไมนอยกวา 4 สัปดาห มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 
ตามขอ 4 (5) แบบท่ีสอง และขอ 5 
                      ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรตามสายงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
ท่ีเปนเจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติงานของหนวยการปกครองทองถ่ินทุกรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด และมีระยะเวลา
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา 4 สัปดาห มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียน
ขาราชการสวนทองถ่ิน ตามขอ 4 (5) แบบท่ีสาม และขอ 5 
                      ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสมาชิกสภาทองถ่ิน ท่ีเปนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้งของหนวยการปกครองทองถ่ินทุกรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด   มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมาย
วิทยฐานะของโรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน ตามขอ 4 (5) แบบท่ีสี่ และขอ 5 
                  (6) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรกํานันผูใหญบาน     มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมาย
วิทยฐานะของโรงเรียนกํานันผูใหญบาน ตามขอ 4 (6) และขอ 5 
                  (7) ผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรปองกันภัยฝายพลเรือน ระดับครูฝกมาตรฐาน มีสิทธิ
ประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนปองกันภัยฝายพลเรือน ตามขอ 4 (7) และขอ 5 
                  (8) กรรมการวิทยาลัยการปกครอง และกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง มีสิทธิประดับ
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 4 (8) และขอ 5 
                  (9) ผูทรงคุณวุฒิทางการเมือง การปกครอง การบริหาร หรือผูมีอุปการคุณยิ่งแกวิทยาลัยการ
ปกครอง  และบุคคลท่ีวิทยาลัยการปกครองเห็นสมควร   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครองมีมติ
อนุมัติ มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 4 (8) และขอ 5 
 ขอ 7 การใหเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะตามขอ 4 และขอ 5 นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
ใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครองพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง ออกระเบียบการประดับเครื่องหมายวิทยฐานะ
กับเครื่องแบบประเภทใดในโอกาสใดได นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
 ขอ 9 ผูมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง กอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหคงมีสิทธิประดับเข็มตามท่ีมีอยูเดิมหรือตามระเบียบนี้ 
          ผูสําเร็จการศึกษาอบรมท่ีเดิมมิไดกําหนดเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ  กอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับไว 
ใหมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครองไดตามระเบียบนี้ 
 

ใหไว ณ วันท่ี  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2537 
 
 
                                                     พลเอก            ชวลิต  ยงใจยุทธ 
                                                                         (ชวลิต  ยงใจยุทธ) 
                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 

หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกผูสมควร 
ไดรับมอบเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ และโลเกียรตคิุณ ของ วปค. 

     เร่ืองเดิม 
        ในทางปฏิบัติท่ีผานมา  วปค. จะมอบเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ     

และโลเกียรติคุณของ วปค. แกผูบรรยาย และหนวยงานท่ีมีอุปการคุณย่ิงแก วปค. ในวันประกอบ
พิธีปดการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. และหลักสูตร นอ. เปนประจําทุกป 

        ขอเท็จจริง 
        ตั้งแตป  2530  เปนตนมา วปค.  ไดกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือก

ผูสมควรไดรับมอบเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะสําหรับผูทรงคุณวุฒิ และโลเกียรติคุณของ วปค. ดังนี้ 

      การมอบเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะฯ 
        1. ควรเปนผูบรรยายท่ีบรรยายในหลักสูตรของ วปค. อยางนอย 10 รุนขึ้นไป 
      2. วิชาท่ีบรรยายควรเปนการบรรยายดานวิชาการ มิใชการบรรยายสรุปของหนวยงาน 

      3. หากการพิจารณาไมเขาหลักเกณฑท้ังสองขอดังกลาว  อาจอนุโลมใหเปนการ                 
                  เฉพาะรายได 
      4. เปนผูท่ีมีความเหมาะสมไดผานการพิจารณากล่ันกรองของผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
                   และคณะกรรมการบริหาร วปค. มีมติอนุมัติ 

        การมอบโลเกียรติคุณ 
      มอบใหแกหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนกิจการของ วปค. ตามแนวทางดังนี้ 
        1. ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรตาง ๆ ของ วปค. ดวยดีตลอดมา 
      2. ใหการสนับสนุนดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษา 
        3. ใหการสนับสนุนกิจการของ วปค. ในดานตาง ๆ เปนระยะเวลานานพอสมควร 
      4. ไดผานการพิจารณากล่ันกรองจากผูบังคับบัญชาตามลําดับ และอธิบด ี      
            กรมการปกครองอนุมัติ 
 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


