3.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นต่ํากวาสายสะพายใหแกลูกจางประจําและพนักงานราชการ
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป พ.ศ. 2565
รายละเอียดดังนี้

ลูกจางประจํา
จํานวน 20 ราย

1. ชั้นตราจัตุรถาภรณชา งเผือก จํานวน 15 ราย
2. ชั้นตราจัตุรถาภรณมงกุฎไทย จํานวน 5 ราย

บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ซึ่งขอพระราชทานใหแกลูกจางประจํา
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป พ.ศ. 2565

ลําดับ

ประเภท

1 ลํลูากดัจบางประจํา ประเภท
1 ลูกจ้างประจํา

บุรุษ
9

จ.ช.

บุรุษ
2

สตรี
จ.ช. 6
สตรี
1

เครื่องราชอิสริยาภรณ
จ.ม.
บ.ช.
บ.ม.
รวม หมายเหตุ
่
เครืองราชอิสริยาภรณ์
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
2 จ.ม. 3
- บ.ช.
-บ.ม.
- รวม 20หมายเหตุ
บุรุษ
4

สตรี
-

บุรุษ
-

สตรี
-

บุรุษ
-

สตรี
-

7

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
จัตุรถาภรณชางเผือก
(จํานวน 15 ราย)

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

จัตุรถาภรณชางเผือก
1 จ.อ.ต.กิตติชัย
สโรบล
3100290008615
17 มี.ค. 2508

ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุเลขที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

-

2 นายตนศักดิ์
คงพวง
3209900289091
5 ธ.ค. 2506

-

3 นายนเรศ
ชูบุญ
3130400189406
9 ต.ค. 2518

-

-

-

-

35,220 10 ส.ค.32 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 25)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย
31,340 16 มิ.ย.36 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 54)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย
30,220 22 มิ.ย.41 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 19)
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3
กองวิศวกรรมการแพทย

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุเลขที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

4 นายบุญมา
บิดาเกิด
3700800296875
15 พ.ค. 2505

-

5 นายประเสริฐ
เทพานวล
3160400409414
9 พ.ย. 2515

-

6 นายสุภกฤษณตกูล เตวิน
5500600029928
23 พ.ค. 2512

-

-

-

-

34,110 19 ก.ค.32 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 46)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย
33,560 20 ส.ค.41 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 20)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
กองวิศวกรรมการแพทย
33,000

3 ส.ค.35 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 35)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

ลูกจางประจําสวนราชการ
ตําแหนงและกลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
หมายเหตุ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุเลขที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

7 นายสมควร
วิไลแกว
3400100366598
10 ธ.ค. 2509

-

8 นายสมพงษ
ขําจา
3700800436944
23 มี.ค. 2514

-

9 นายอาคม
เปยกลิ่น
3900100079462
27 มี.ค. 2509

-

-

-

-

30,220

3 พ.ย.40 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 56)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย

31,340 18 พ.ย.37 กลุมงานชาง (ต.เลขที่ 50)
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4
กองวิศวกรรมการแพทย
25,670

4 ต.ค.39 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 74)
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3
กองวิศวกรรมการแพทย

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุเลขที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

10 นางกรองแกว
นิลใน
3200700294590
31 ส.ค. 2513

-

11 นางเกษร
ยอดรัก
3800101702318
10 มิ.ย. 2506

-

12 นางพรเทพ
คํามั่น
3600100176819
4 เม.ย. 2506

-

-

-

-

31,880 16 พ.ย.35 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 52)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
กองวิศวกรรมการแพทย
32,450 1 เม.ย.28 กลุมงานบริการ (ต.เลขที่ 96)
แมบาน ระดับ บ 2
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
33,560 1 เม.ย.28 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 95)
พนักงานพิมพ ระดับ ส 3
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุเลขที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

13 นางสาวลัดดา
เกลี้ยงแกว
3900700619581
5 ก.ค. 2507

-

14 นางวรรณา
เพชรเสง
3102002293469
16 ม.ค. 2507

-

15 นางสาวอวยพร
สุดจิตโต
3801200809219
16 มี.ค. 2505

-

-

-

-

33,560 1 เม.ย.28 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 52)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
24,850

1 มิ.ย.39 กลุมงานบริการ (ต.เลขที่ 86)
แมบาน ระดับ บ 2
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

29,680 27 มี.ค.39 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 97)
พนักงานพิมพ ระดับ ส 3
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

จ.ม.

28 ก.ค.65 จ.ช.
28 ก.ค.60

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
(จํานวน 5 ราย)

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
1 นายนิรันดร
ปนตระกูล
3509900006518
8 พ.ย. 2504

ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

-

สิกขากูล
2 นายสํานวน
3240100064976
10 ก.ค. 2507

-

3 นางสาวชัณญานุช เพชรอินทร
3620400730439
5 พ.ค. 2511

-

-

-

-

26,460

1 มี.ค.36 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 36)
พนักงานสื่อสาร ระดับ ส 2
กองวิศวกรรมการแพทย

22,980 27 ก.ย.25 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 114)
พนักงานพิมพออฟเซท ระดับ ส 3
กองสุขศึกษา
29,110

1 ก.ย.41 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 7)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
สํานักงานเลขานุการกรม

บ.ช.

28 ก.ค.65 จ.ม. ไดรับชั้นตรา บ.ช.
ไมนอยกวา 5 ป
28 ก.ค.60
บริบูรณ

บ.ช.

28 ก.ค.65 จ.ม.
28 ก.ค.60

บ.ช.

28 ก.ค.65 จ.ม.
28 ก.ค.60

ลําดับ

ชื่อ/นามสกุล

ลูกจางประจําสวนราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
หมายเหตุ
ขั้น
ตั้งแต คาจาง วันเดือนป ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้ ตามบัญชี 25
(ปจจุบัน) วันเดือนป ปจจุบัน ที่เริ่มบรรจุ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ โดยระบุที่ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
ตําแหนง ไวในวงเล็บ( ) ทายตําแหนง ไปชัน้ รอง)

4 นางธนพิชญ
วิเชียร
3102002683364
5 มี.ค. 2511

-

5 นางบุญเชิด
ธรรมสอน
3601000053856
7 ส.ค. 2528

-

-

-

31,880 21 ธ.ค.35 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 105)
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
กองสุขศึกษา
31,880 1 เม.ย.28 กลุมงานสนับสนุน (ต.เลขที่ 90)
พนักงานพิมพ ระดับ ส 3
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

บ.ช.

บ.ช.

28 ก.ค.65 จ.ม. ไดรับชั้นตรา บ.ช.
28 ก.ค.60
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
28 ก.ค.65 จ.ม.
28 ก.ค.60

พนักงานราชการ
จํานวน 12 ราย

1. ชั้นตราจัตุรถาภรณชา งเผือก จํานวน 1 ราย
2. ชั้นตราจัตุรถาภรณมงกุฎไทย จํานวน 7 ราย
3. ชั้นตราเบญจมาภรณชา งเผือก จํานวน 4 ราย

บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ซึ่งขอพระราชทานใหแกพนักงานราชการ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป พ.ศ. 2565
ลําดับ

ประเภท
บุรุษ
1

1 พนักงานราชการ
ลําดับ
1 ลูกจ้างประจํา

จ.ช.

ประเภท

จ.ม.
สตรี
-

บุรุษ
1

จ.ช.
บุรุษ
2

สตรี
6

เครื่องราชอิสริยาภรณ
บ.ช.
บุรุษ
สตรี
เครือ่ งราชอิ
- สริยาภรณ์
4

จ.ม.
สตรี
1

บุรุษ
4

บ.ม.
บุรุษ
-

บ.ช.
สตรี
-

บุรุษ
-

บุรุษ
-

สตรี
-

หมายเหตุ

12
รวม

บ.ม.
สตรี
-

รวม

สตรี
-

7

หมายเหตุ

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
จัตุรถาภรณชางเผือก
(จํานวน 1 ราย)

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

จัตุรถาภรณชางเผือก
1 นายทศวรรษ
ดีโนนงิ้ว
1471200052808
26 มิ.ย. 2528

ตําแหนง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
ขั้น
ตั้งแต เงินเดือน วันเดือนป (ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน) ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้
(ปจจุบัน) วันเดือนป (ปจจุบัน) ทีเ่ ริ่มจาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยระบุ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
เลขที่ตําแหนงตามสัญญาจาง ไปชัน้ รอง)

-

-

30,340

1 ก.พ. 55 กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ (ต.เลขที่ 56)
วิศวกรไฟฟา
กองแบบแผน

จ.ม.

หมายเหตุ
ตามบัญชี 26

28 ก.ค. 65 จ.ช. ไดรับชั้นตรา จ.ม.
28 ก.ค. 60
มาแลวไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
(จํานวน 7 ราย)

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
1 นายภาณุพงศ
ชุมวงค
1909800247505
19 พ.ย. 2530

ตําแหนง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตําแหนงและกลุมงาน
ขั้น
ตั้งแต เงินเดือน วันเดือนป (ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน) ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้
(ปจจุบัน) วันเดือนป (ปจจุบัน) ทีเ่ ริ่มจาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยระบุ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
เลขที่ตําแหนงตามสัญญาจาง ไปชัน้ รอง)

หมายเหตุ
ตามบัญชี 26

-

-

25,290

2 นางสาวเขมจิรา ดีโสภา
3130200429888
18 ส.ค. 2520

-

-

23,210 ๑๗ เม.ย. ๕๕ กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 20)
นักจัดการงานทั่วไป
สํานักงานเลขานุการกรม

บ.ช.

3 นางสาวธัญญรัตน นาไชยโย
3460900004534
11 ต.ค. 2519

-

-

28,310 ๑๖ ธ.ค. ๕๔ กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 57)
นักจัดการงานทั่วไป
กองวิศวกรรมการแพทย

บ.ช.

28 ก.ค. 65 จ.ม.
28 ก.ค. 60

"

4 นางสาวปาริชาติ โพธิ์ทอง
1102000361673
22 พ.ย. 2528

-

-

28,780 ๑๖ ก.ย. ๕๔ กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 25)
นักทรัพยากรบุคคล
สํานักงานเลขานุการกรม

บ.ช.

28 ก.ค. 65 จ.ม.
28 ก.ค. 60

"

6 มิ.ย. 59 กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ (ต.เลขที่ 132)
วิศวกรโยธา
กองวิศวกรรมการแพทย

-

28 ก.ค. 65 จ.ม.

ขอครั้งแรก
ปฏิบัติงานติดตอกัน
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
28 ก.ค. 65 จ.ม. ไดรับชั้นตรา บ.ช.
28 ก.ค. 60
มาแลวไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
5 นางสาวมนสิชา มีวาสนา
3760700326772
17 พ.ย. 2524

ตําแหนง
ตําแหนงและกลุมงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้น
ตั้งแต เงินเดือน วันเดือนป (ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน) ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้
(ปจจุบัน) วันเดือนป (ปจจุบัน) ทีเ่ ริ่มจาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยระบุ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
เลขที่ตําแหนงตามสัญญาจาง ไปชัน้ รอง)

หมายเหตุ
ตามบัญชี 26

-

-

29,150 ๑ ก.พ. ๕๕ กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 161)
นักจัดการงานทั่วไป
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

6 นางสาวศลิษา
มหาชน
3449900213689
1 ธ.ค. 2525

-

-

23,570 16 ก.ย. 54 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 148)
นักจัดการงานทั่วไป
บ.ช.
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

28 ก.ค. 65 จ.ม.
28 ก.ค. 60

"

7 นางสาวสุรีพร
กลาหงษ
3570200412736
30 มี.ค. 2525

-

-

28,280 16 ก.พ. 54 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 15)
นักวิชาการเงินและบัญชี
สํานักงานเลขานุการกรม

28 ก.ค. 65 จ.ม.
28 ก.ค. 60

"

บ.ช.

บ.ช.

28 ก.ค. 65 จ.ม. ไดรับชั้นตรา บ.ช.
28 ก.ค. 60
มาแลวไมนอยกวา
5 ป บริบูรณ

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
เบญจมาภรณชางเผือก
(จํานวน 4 ราย)

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

เบญจมาภรณชางเผือก
1 นางสาวดวงกมล สุขนิมิตร
1101400595352
10 ก.พ. 2529

ตําแหนงและกลุมงาน
ตําแหนง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขั้น
ตั้งแต เงินเดือน วันเดือนป (ปจจุบันและอดีตที่ไดรับพระราชทาน) ที่ไดรับ วันเดือนป ขอครั้งนี้
(ปจจุบัน) วันเดือนป (ปจจุบัน) ทีเ่ ริ่มจาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยระบุ (จากที่สูง (28 ก.ค....)
เลขที่ตําแหนงตามสัญญาจาง ไปชัน้ รอง)

-

-

22,720

3 ต.ค. 59 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 40)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กองกฎหมาย

-

เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

-

หมายเหตุ
ตามบัญชี 26

ขอครั้งแรก
ปฏิบัติงานติดตอกัน
ไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ
28 ก.ค. 65 บ.ช.
"

28 ก.ค. 65 บ.ช.

2 นางสาวนฤมล
ธนูสา
ลํ
า
ดั
บ
1440100006439 ประเภท
7 พ.ค. 2527

-

3 นางสาวบัว
หนาซุย
1100701580817
8 ก.ย. 2535

-

-

21,510 22 พ.ค. 60 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 134)
นักจัดการงานทั่วไป
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

-

28 ก.ค. 65 บ.ช.

"

4 นางสาวสุชาดา ชมเชย
1129900100457
23 พ.ย. 2533

-

-

21,450 22 พ.ค. 60 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 51)
นักวิชาการพัสดุ
กองแบบแผน

-

28 ก.ค. 65 บ.ช.

"

จ.ช.
บุรุษ
2

1 ลูกจ้างประจํา

22,400 19 ธ.ค. 59 กลุมงานบริหารทั่วไป (ต.เลขที่ 102)
จ.ม. นักวิชาการเงินและบับ.ช.
บ.ม.
ญชี
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
บุรุษ
สตรี
กองวิศวกรรมการแพทย

1

4

-

-

-

-

-

รวม

หมายเหตุ

7

บัญชี 25 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกลูกจางประจํา

ตําแหนง
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือน ระดับ
ปฏิบัติการ แตไมถึงขั้นต่ําของ
อัตราเงินเดือนขาราชการ
พลเรือน ระดับชํานาญการ
(อัตราเงินเดือนมากกวาหรือ
เทากับ 8,340 บาท แตนอย
กวา 15,050 บาท)
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือน ระดับ
ชํานาญการ (อัตราเงินเดือน
ตั้งแต 15,050 บาท ขึ้นไป)

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง
จ.ม.
บ.ม.

บ.ช.

จ.ช.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.
3. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.
3. ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ช.

หมายเหตุ
1. ตองปฏิบัติงานติดตอกัน
มาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 8 ปบริบูรณ
นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปที่จะขอพระราชทานไม
นอยกวา 60 วัน
2. ตองเปนลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการและ
หมายความรวมถึง
ลูกจางประจําของราชการ
สวนทองถิ่น และ
กรุงเทพมหานคร แตไม
หมายถึงลูกจางเงินทุน
หมุนเวียน
3. ตองเปนลูกจางประจําที่มี
ชื่อและลักษณะงานเปน
ลูกจางโดยตรงหมวดฝมือ
หรือลูกจางประจําที่มีชื่อ
ลักษณะเหมือน
ขาราชการ

บัญชี 26 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกพนักงานราชการ

