ที่ สธ 0201.038/ว

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เมษายน 2555

เรื่อง

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ป.ภ. ประจําปี 2554

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.038/ ว 152 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555
ตามที่แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจําปี 2554 เฉพาะชั้น ม.ป.ช. ม.ว.ม. และ ป.ช. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ตรลดา ส่ วนผู้ ที่ ได้ รั บพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ชั้ น ป.ม. และ ป.ภ. เมื่ อสมเด็ จพระเจ้ าลู กเธอ
เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อั ครราชกุ มารี ทรงกํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ เข้ าเฝ้ ารั บพระราชทานแล้ ว
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งจากสํานักราชเลขาธิการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจําปี 2554 เข้าเฝ้ า ฯ รับ
พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จึงขอให้แจ้งผู้ได้รับ
พระราชทานชั้ น ป.ม. ป.ภ. ประจํ าปี 2554 ตามบั ญชี รายชื่ อที่ ได้ จั ดส่ งให้ ก่ อนหน้ านี้ ทราบ และส่ งคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของแต่ละตระกูลแล้วกรุณาดําเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้ ที่ป ระสงค์ จ ะเข้ า เฝ้า ฯ ส่ ง ผู้แ ทนขอรับ บัต รประจํา ตั วผู้ เ ข้ า เฝ้า ฯ พร้ อ มซอง
พลาสติ ก และใบประกาศนี ย บั ต รกํ า กั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ ก ลุ่ ม งานทะเบี ย นประวั ติ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
2. ไปถึงศาลาดุสิดาลัย (เข้า - ออก ประตูด้านถนนราชวิถี) ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน
2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. โดยติดบัตรประจําตัวผู้เข้าเฝ้าฯ (ส่วนที่ 1) บริเวณหน้าอกเสื้อ
ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าเขตพระราชฐาน และมอบบัตรประจํ าตัวผู้เข้าเฝ้าฯ (ส่วนที่ 2) ให้เจ้าหน้าที่สํานัก
อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะคอยต้อนรับ ณ ที่นั้น เพื่อลงทะเบียนเข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ด้วยตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบสติกเกอร์สําหรับติดลงในช่องบนบัตรประจําตัวผู้เข้าเฝ้าฯ เพื่อแสดงว่า
ผ่านการลงทะเบียนแล้ว (หากไม่มีสติกเกอร์ติดที่บัตรประจําตัวผู้เข้าเฝ้าฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปภายใน
ศาลาดุสิดาลัย) ทั้งนี้ หากผู้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานไปถึงศาลาดุสิดาลัย หลังเวลา 11.30 น. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไม่สามารถจัดให้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานได้ทั้งในปีนี้และปีต่อไป
3. การแต่งกาย…

-23. การแต่งกาย
3.1 ข้าราชการและพนักงานของรัฐ (ทั้งบุรุษและสตรี) เครื่องแบบปกติขาว
3.2 บุคคลทั่วไป บุรุษ ชุดขอเฝ้าปกติขาว สตรี ชุดไทยอมรินทร์หรือจิตรลดา
3.3 ขอให้ติดบัตรประจําตัวผู้เข้าเฝ้า ฯ บริเวณหน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่อยู่
ในเขตพระราชฐานโดยต้องอยู่ในพิธีจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ และผู้แทนพระองค์
เสด็จพระราชดําเนินกลับ
4. ขอให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัตใิ นการเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
ที่ไ ด้ จั ด ส่ง ให้ ก่ อ นหน้ า นี้ อ ย่า งเคร่ งครั ด โดยขอให้ฝึ ก ซ้ อ มการเข้ า รับ พระราชทานตามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ฯ
ดังกล่าวด้วย
5. ขอให้ผู้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุกท่านงดผู้ติดตาม ทั้งนี้ กรมราชองครักษ์ และ
สํานักพระราชวังจะไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวผู้เข้าเฝ้าฯ เข้าไปในเขต
พระราชฐาน พร้อมกับห้ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด คอมพิวเตอร์พกพา กระเป๋าถือสตรี กล้องถ่ายรูป
กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง เข้าไปในเขตพระราชฐาน (เจ้าหน้าที่ไม่รับฝาก)
6. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้เดินทางรวมกันเป็นหมู่คณะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการ
คับคั่งของการจราจรและที่จอดรถยนต์ภายในบริเวณสวนจิตรลดา ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
จะต้องอยู่ในพิธีจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ และผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินกลับ
7. สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานในวันดังกล่าวได้ โปรดทําบันทึกเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและให้ ห น่ ว ยงานรวบรวมรายชื่ อ โทรศั พ ท์ ไ ปที่ ก ลุ่ ม งานทะเบี ย นประวั ติ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายเลข 0 2590 1422
หรื อ 0 2590 1413 เพื่ อขอทราบเลขที่บั ตรประจํ าตัวผู้ เข้ าเฝ้า ฯ แล้ วจึ งแจ้ งให้ สํานักอาลั กษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 9000 ต่อ 425 – 427
ทราบล่วงหน้า หรือ ให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อโดยลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกํากับท้ายเอกสารแล้ว
ส่งโทรสารไปที่ หมายเลข 0 2282 8224 หรือ 0 2280 9086 ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
ทั้งนี้จะขอเข้าเฝ้า ฯ เพื่อรับพระราชทานชั้นตราเดิมในปีต่อไปอีกไม่ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปอย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1422 ,1413
โทรสาร 0 2590 1413

