พระราชทาน "เครื่องราชฯ" 16,060ราย
5 ธ.ค. 2558

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 16,060 ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.58 นายกฯ
ชวนคนไทยในประเทศและทั่วโลกร่วมถวายพระพร "ในหลวง" ผบ.ตร.การันตีพร้อม 100%
รปภ.ปั่นเพื่อพ่อ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2558 ใจความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2558 รวมทั้งสิ้น 10,876 ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับ เรื่อง
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ใจความว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2558 รวมทั้งสิ้น 5,184 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
กล่าวในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"ว่า วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีนั้น
จะเป็นวันมหามงคลสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” และเป็น "วันพ่อแห่งชาติ"
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันร่วมถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
"ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้ตั้ง "ปณิธานความดี" ตั้งใจทำเรื่องดีๆ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ผมเองนั้นอยากให้วันพ่อเป็นวันที่คนไทยมีความสุขร่วมกัน
“ทำความดีเพื่อพ่อ” ก็คงไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับ ก็ขอให้เป็นตลอดปี และตลอดไปด้วย
ที่คนไทยจะได้แสดงถึงความรักต่อสถาบัน รักประเทศชาติ และรักกันในสังคมไทย ในครอบครัวตัวเองด้วยนะครับ
ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ในผืนแผ่นดินของพ่อนั้น เราต้องเผื่อแผ่ความรัก รอยยิ้ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศด้วยนะครับ" พล.อ.ประยุทธ์ระบุ
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.นี้ ทุกภาคส่วนได้รวมน้ำใจกันเป็นหนึ่งเดียว ในการจัดงาน “5
ธันวามหาราช” เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของในหลวงทั่วประเทศไทย ในส่วนของทางรัฐบาลนั้น
มีพื้นที่จัดกิจกรรมหลักทั้งในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ถนนราชดำเนิน ในภูมิภาคอีก 76 จังหวัดจะจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัด
ส่วนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จะประกอบไปด้วย
การปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์ข้ามคืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิธีทำบุญตักบาตร

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของ 5 ศาสนา
ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ ทั้งในส่วนกลางที่ท้องสนามหลวง และในภูมิภาคด้วย
สำหรับในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศต่างๆ
ได้มีการเชิญชวนคนไทยร่วมตักบาตรเช่นกัน นอกจากนั้น
กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค.
ที่ท้องสนามหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นายกฯ กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะถึงวันนัดหมายของคนไทยทุกคนทั้งในประเทศและทั่วทุกมุมโลก
ในการรวมพลังอันบริสุทธิ์ สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในกิจกรรม “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ”
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.นี้
สำหรับการซักซ้อมในห้วงที่ผ่านมาทั้งบนเส้นทางจริง และเส้นทางสิริมงคลของแต่ละจังหวัด
รวมทั้งการรับของพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณข้าราชการทุกคนและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมสำหรับการปฏิบัติจริงในทุกๆ ด้าน ขณะที่การเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงถือว่า
100% แล้ว และขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพราะพวกเราทุกคนถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานด้วยกัน
นอกจากนี้ วันที่ 7 ธ.ค. ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ผู้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ
ในการเสด็จแทนพระองค์มาโดยตลอด เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันถวายพระพร ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ
และทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
ขณะนี้มีความมั่นใจเต็มร้อยและจะเก็บรายละเอียดจากการซ้อมปั่นทุกอย่างจนถึงวันจริง ส่วนวันที่ 9 ธ.ค.
จะมีการซ้อมขั้นตอนพิธีการที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า
ขณะนี้การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีความพร้อมแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ จะมีการซ้อมใหญ่ตามเส้นทางจริงอีกครั้ง จากนั้นในส่วนของตำรวจ
จะประชุมสรุปผลการปฏิบัติในวันที่ 8 ธ.ค. เพื่อให้การปฏิบัติทุกส่วนสมบูรณ์ที่สุด
และเชื่อว่าสภาพอากาศในวันจัดกิจกรรมจะไม่มีปัญหา เพราะได้มีการวางแผนรองรับสถานการณ์ไว้ทุกรูปแบบแล้ว
ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีเจ้าคณะจังหวัด พระสงฆ์ 2,000 รูป นักเรียน ข้าราชการ
และประชาชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตร สนทนาธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี
พิธีสวดมหาสันติงหลวง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.
ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา
การบริจาคโลหิต และการลงนามถวายพระพร โดยมีกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการ
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง
“สิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,197 คน พบว่า
สิ่งที่ตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5
ตั้งใจจะสวมใส่เสื้อเหลือง/เสื้อ Bike for Dad รองลงมาร้อยละ 66.6 จะร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพร
และร้อยละ 62.7 จะทำบุญตักบาตร ถือศีล สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ -> รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี

2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558

