บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 0 2590 1422
ที่ สธ 0201.038/ ว 109
วันที่ 9 มีนาคม 2555
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2555
เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการรวบรวมการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2555 แก่ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงขอแจ้งกําหนดการส่งเอกสารเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น ต่ํ า กว่ า สายสะพาย และเหรี ย ญ
จักรพรรดิมาลาของข้าราชการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (โดยส่งบัญชีรายชื่อ 6 ชุด บัญชีแสดง
คุณสมบัติฯ 1 ชุด และประวัติการรับราชการ 1 ชุด องค์การเภสัชกรรมส่งบัญชีรายชื่อ 6 ชุด บัญชีแสดง
คุณสมบัติฯ 3 ชุด)
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของข้าราชการและคู่สมรส
ของข้า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ภายในวั นที่ 15 สิ ง หาคม 2555 (โดยส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ 4 ชุ ด และบั ญ ชีแ สดง
คุณสมบัติฯ 3 ชุด) ทั้งนี้ ให้แยกบัญชีรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของกรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุ
คนละส่วนไม่ต้องรวมเป็นบัญชีเดียวกัน)
2.1 กรณีขอพระราชทานชั้นสายสะพาย ป.ม. ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้นที่ได้รับ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 54,090 บาท และประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษที่ได้รับ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับเงินเดือนขั้นสูงคือ 53,080 บาท ก่อนวันที่
1 ตุลาคม ของปีที่ขอพระราชทาน เว้นกรณีเกษียณอายุให้ใช้เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่ขอได้
โดยให้แนบหลักฐานการได้รับเงินเดือนขั้นสูงดังกล่าวไปพร้อมกับบัญชีแสดงคุณสมบัติด้วย ทั้งนี้ ขอให้
จัดทําบัญชีแสดงคุณสมบัติ บัญชีรายชื่อ(บัญชี 50) บัญชีสรุปจํานวนชั้นตราโดยแยกเป็นการเสนอขอกรณี
ปกติและกรณีเกษียณอายุเช่นเดียวกับข้อ 2 ข้างต้น
2.2 ภายหลังจากเสนอขอชั้นสายสะพายตาม (2) แล้ว หากมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นหรือเลื่อนเงินเดือนถึงขั้นสูงคือ 54,090 / 53,080 บาท และมีคุณสมบัติอื่นครบตาม
หลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานชั้นสายสะพายประจําปี 2555 ได้ก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 30
กันยายน 2555 (โดยจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงคุณสมบัติเฉพาะรายที่จะเสนอขอเพิ่มเติม และแยกกรณี
ปกติ กรณีเกษียณอายุ ไม่รวมกับผู้ที่เสนอขอรุ่น 6 กันยายน ไปก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับกรม จํานวน 1 ชุด ด้วย
/3. หากส่วนราชการ

-23. หากส่วนราชการใดประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซึ่งได้เวียนให้ทราบแล้วตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0201.038/ว 32 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 และ ที่ สธ 0201.038/ ว 346
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553) จึงขอให้ศึกษาระเบียบฯ แบบรายงานความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ใหม่
คู่มือแนวปฏิบัติ แล้วส่งเรื่องถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 16 มิถุนายน ของปีเพื่อเสนอ
ให้ ก.บ.จ.ต. พิจารณาต่อไป
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่
ผู้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน (ทั้งกรณีผลงาน กรณีบริจาค
ทรัพย์สิน) ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยมีเอกสารสําคัญดังนี้
4.1 หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน(แบบ นร.2) หรือหนังสื อ
รับรองแสดงผลงาน(แบบ นร.1) ตามกรณี (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ)
4.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติ (แบบ นร.3) ซึ่งกรอกข้อมูลผู้บริจาคให้สมบูรณ์ และ
สรุปผลงานในช่อง “ผลงานโดยสังเขป” ถ้าเป็นกรณีบริจาคทรัพย์สินให้กรอกในช่อง “มูลค่าแห่งทรัพย์สิน”
จํานวน 1 ชุด
4.3 หลักฐานประกอบการตรวจสอบตามกรณี จํานวน 3 ชุด
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบ ชื่อ สกุล
สัญชาติ และบันทึกเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระดับกรม จํานวน 1 ชุด
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ จ้ ง เวี ย นแนวปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0201.038/ว 17 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป และส่งเรื่องเสนอขอตามกําหนดด้วย จะเป็นพระคุณ

