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กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมเตรียมความพร�อม
การจัดพิธีถวายดอกไม�จนัทน�ของภาคประชาชนในส!วนภูมิภาค

คร้ังท่ี 2/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 24 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.๓๐ น. 

ณ ห�องประชุม ๑ ช้ัน ๒ 
อาคารศาลาว!าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ
หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
3.1 การดําเนินการเก่ียวกับการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของประชาชนในส.วนภูมิภาค           

1) ด�านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,
2) พิธีถวายดอกไม�จันทน,
3) การประดิษฐ,ดอกไม�จันทน,
4) การปลูกดอกดาวเรือง
5) การอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร.วมพิธีถวายดอกไม�จันทน,
6) การประชาสัมพันธ,
7) การบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

3.2 จิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                                               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส.วนภูมิภาค

3.3 ข�าวสารพระราชทานฯ เพ่ือใช�ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของประชาชนใน
ส.วนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี)



08/10/60

2

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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วันพุธที่
๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว&ทุกข( 
มงกุฎไทย

วันพฤหัสบดีที่
๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว&ทุกข(  
จักรีหรือช&างเผือก

- เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ณ พระเมรุมาศ

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว&ทุกข(  
จักรีหรือช&างเผือก

- เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง 
ณ พระเมรุมาศ

การแต!งกาย 
ปกติขาว ไว&ทุกข(

หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร�ที่
๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว&ทุกข( 
จุลจอมเกล&า

วันเสาร�ที่
๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๑๗.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท

การแต!งกาย 
เต็มยศ จักรีหรือ
ช&างเผือก

วันอาทิตย�ที่
๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๑๐.๓๐ น. เล้ียงพระ ณ พระที่น่ังดุสิต-
มหาปราสาท และเชิญพระโกศ
พระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน
พระวิมาน พระที่น่ังจักรีมหา-
ปราสาท

การแต!งกาย 
เต็มยศ จุลจอมเกล&า

- เวลา ๑๗.๓๐ น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
และวัดบวรนิเวศวิหาร

การแต!งกาย 
เต็มยศ จุลจอมเกล&า
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
3.๑ การดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดพิธีถวายดอกไม3จันทน4ของ  

ประชาชนในส7วนภูมิภาค     
 (1) ด�านสถานท่ีจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,
      (2) พิธีถวายดอกไม�จันทน,
      (3) การประดษิฐ,ดอกไม�จันทน,
      (4) การปลูกดอกดาวเรือง
      (5) การอํานวยความสะดวกประชาชนท่ีมาร.วมพิธีถวายดอกไม�จันทน,
      (6) การประชาสัมพันธ,
       (7) การบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

       

๑. ด3านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม3จันทน4

๑.๑ การจัดเตรียมสถานท่ี 
      หลักการ : เป<นวัดหรือสถานที่สําคัญของจังหวัด/อําเภอ   

       กระทรวงมหาดไทยแจ�งให�จังหวัด/อําเภอพิจารณาจัดหาสถานที่จัดพิธีถวาย
ดอกไม�จันทน, ซ่ึงจังหวัด/อําเภอได�รายงานสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,                                 
โดยสรุปได�ดังน้ี
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สถานที่จดัพิธีถวายดอกไม�จันทน�
จํานวน ๘๗8 แห!ง

ศาลากลางจังหวัด
จํานวน 22 แห7ง

ที่ว7าการอําเภอ
จํานวน 100 แห7ง

โรงเรียน
จํานวน 12 แห7ง

สถานที่สําคญั
จํานวน 75 แห7ง

วัด
จํานวน 669 แห7ง

สถานที่อื่น
จํานวน 209 แห7ง

หมายเหตุ ข3อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

๑.๒ ซุ3มถวายดอกไม3จันทน4 
หลักการ : ใช3แบบซุ3มตามที่กรมศิลปากรกําหนด ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ภายใต3                                     

หลักความพอเพียง 
            � แบบซุ3มถวายดอกไม3จนัทน4         

              1. มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง                      
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 26 
มิถุนายน 2560 ได�เห็นชอบเก่ียวกับเรื่อง แบบซุ�มถวายดอกไม�จันทน, และการสร�างเมรุลอย 
ดังน้ี  
                    1.1) แบบซุ�มถวายดอกไม�จันทน, จํานวน 3 แบบ ได�แก. (1) ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, 
แบบขนาดใหญ. (2) ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดกลาง และ(3) ซุ�มถวายดอกไม�จันทน,       
แบบขนาดเล็ก ทั้งน้ี กรมศิลปากรได�เปล่ียนช่ือเรียก  
                - ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดเล็ก เปEน ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดกลาง     
               - ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, (แบบต้ังโตFะหมู.) เปEน ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดเล็ก 
             สําหรับรูปแบบและขนาดของซุ�มถวายดอกไม�จันทน,ดังกล.าวยังคงเดิม
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๑. ซุ3มถวายดอกไม3จันทน4 แบบขนาดใหญ7 (กว3าง ๘.๐๐ x สูง ๙.๕๐ ม.)
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๒. ซุ�มถวายดอกไม�จันทน� แบบขนาดกลาง (กว�าง ๔.๕๐ x สูง ๗.๗๕ ม.)

ค!าสี
ค!าสีน้ําเงนิ
R:0, G:35, B:102
ค!าสีเทา
R:153, G:153, B:153
ค!าสีขาวครีม
R:240 G:220 B:190
ค!าสีทอง 
ให&เทียบกับสูตรอะคริลิค
แลคเกอร( L9009 ของ TOA
ค!าสีขาว 
ให&ใช&สีขาวตามปกติ

หมายเหตุ กรมศิลปากรได�เปล่ียนช่ือซุ3มถวายดอกไม3จันทน4แบบขนาดเล็ก 
                     (ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ�งให�จังหวัดพิจารณาเลือกแบบซุ�ม)
                     เปEนช่ือซุ3มถวายดอกไม3จันทน4แบบขนาดกลาง

12
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๓. ซุ�มถวายดอกไม�จันทน� แบบขนาดเล็ก (กว�าง ๓.๓๐ x สูง ๔.๕๐ ม.)

หมายเหตุ กรมศิลปากรได�เปล่ียนช่ือซุ3มถวายดอกไม3จันทน4แบบตั้งโตNะ
                  (ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ�งให�จังหวัดพิจารณาเลือกแบบซุ�ม)
                  เปEนช่ือซุ3มถวายดอกไม3จันทน4แบบขนาดเล็ก 13

                   1.2 การจัดสร�างเมรุลอย เน่ืองจากในส.วนภูมิภาคบางจังหวัดและอําเภอต.าง ๆ 
ไม.มีเมรุ โดยนําดอกไม�จันทน,ไปเผาที่วัดที่มีเมรุ หรือฌาปนสถานในพื้นที่ และห�ามมิให�ก.อสร�าง
เมรุลอย หรือส่ิงก.อสร�างอ่ืน ๆ เพื่อใช�สําหรับเผาดอกไม�จันทน, 

         2.  การประ ชุมส. วนราชการที่ เ ก่ี ย วข� อง  เ ม่ือ วันที่  18 สิ งหาคม 2560                                          
ณ สํานักราชเลขานุการในพระองค, 904 พระที่น่ังอัมพรสถาน โดยมี พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต  
ผู� ช. ว ยราช เลขานุกา ร ในพระ องค, ฯ  เ ปEนประ ธาน  ได� แจ� ง ให� ที่ ป ร ะ ชุมทราบว. า                       
สมเด็จพระเจ�าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�จัดสร�างพระเมรุมาศจําลอง ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต บริเวณส่ีมุมเมือง (กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ) และต.างจังหวัดทั่วประเทศ 
(กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ) โดยในส.วนของต.างจังหวัดให�เฉพาะจังหวัดและอําเภอเมือง
สร�างพระเมรุมาศจําลอง จํานวน 1 แห.ง เท.าน้ัน เพื่อเปEนสถานที่ถวายดอกไม�จันทน,                   
ของประชาชน สําหรับดอกไม�จันทน,ให�นําไปเผาที่ในวัดที่มีเมรุตามที่จังหวัดกําหนด ทั้งน้ีแบบ
พระเมรุมาศจําลองสมเด็จพระเจ�าอยู.หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ด�วยแล�ว

              กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได�นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบต.อไป  
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          3. ภาพพระบรมฉายาลักษณ,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร เ ม่ือจังหวัดได�รับภาพพระบรมฉายา ลักษณ,จากสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแล�ว ให�ตรวจสอบความสมบรูณ,ของภาพพระบรมฉายาลักษณ, หากอยู.ใน
สภาพไม.สมบรูณ,ให�แจ�งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งมอบภาพ                       
พระบรมฉายาลักษณ,ให�อําเภอ อําเภอละ 1 องค, (ยกเว�นอําเภอเมืองที่จัดร.วมกับจังหวัด) 
เพื่อนําไปประดับที่ซุ�มถวายดอกไม�จันทน,

            สรุปสรุปซุ�มถวายดอกไม�จันทน,ของจังหวัดและซุ�มถวายดอกไม�จันทน,ของจังหวัดและอําเภอ มี อําเภอ มี 3 3 แบบ แบบ ได�แก.    ได�แก.    

            11..พระพระเมรุมาศจําลอง สําหรับจัดสร�างที่จังหวัดและอําเภอเมือง                         เมรุมาศจําลอง สําหรับจัดสร�างที่จังหวัดและอําเภอเมือง                         
จํานวน จํานวน 1 1 แห.ง แห.ง ((รวม รวม 76 76 แห.งแห.ง)    )            

            22. . ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดกลาง ตามที่อําเภอได�พิจารณาซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดกลาง ตามที่อําเภอได�พิจารณาเลือก    เลือก    

            33. . ซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดเล็ก ตามที่อําเภอได�พิจารณาเลือกซุ�มถวายดอกไม�จันทน, แบบขนาดเล็ก ตามที่อําเภอได�พิจารณาเลือก
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แบบซุ3ม 
จํานวน 878 แห7ง

ซุ3มขนาดเล็ก จัดสร3างท่ีอําเภอ
จํานวน 187 แห7ง

ซุ3มขนาดกลาง จัดสร3างท่ีอําเภอ
 จํานวน 615 แห7ง

พระเมรมุาศจําลองจัดสร3างท่ีจังหวัด
 จํานวน 76 แห7ง

หมายเหตุ ข3อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

จังหวัด/อําเภอ ยืนยันสถานท่ีจัดพิธีถวาย
ดอกไม�จันทน�และรูปแบบซุ�มถวายดอกไม�จันทน�

กระทรวงมาดไทยส!งแบบซุ�มถวายดอกไม�จันทน�
แบบขนาดกลางและขนาดเล็ก ให�จังหวัด/อําเภอ

ดําเนินการก!อสร�าง

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค.

จังหวัด/อําเภอ พิจารณากําหนด
สถานท่ีจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน�

แจ�งจังหวัด/อําเภอ พิจารณาเลือก
แบบซุ�มถวายดอกไม�จันทน�

กรอบเวลาดําเนินงาน (Timeline) ซุ�มถวายดอกไม�จันทน�

ส.ค.

กระทรวงมหาดไทยส!งแบบพระเมรุมาศจําลองให�
จังหวัดดําเนินการก!อสร�าง

26ต.ค.

- จังหวัดก!อสร�างพระเมรุมาศจําลองและ 
ตกแต!งพระเมรุมาศจําลอง ให�แล�วเสร็จ

- อําเภอสร�างซุ�มถวายดอกไม�จันทน�แบบขนาด
  กล างแล ะแ บบขนาดเล็ก  แล ะตกแ ต! ง        

ซุ�มถวายดอกไม�จันทน� ให�แล�วเสร็จ
  (ก!อนวันท่ี 25 ตุลาคม 2560) 
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๒. ด3านพิธีถวายดอกไม3จันทน4
 หลักการ : เรียบร3อย งดงาม และการมีส7วนร7วม

        คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 ได�มีมติเห็นชอบ
เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน, ดังนี้ 

       1. ก.อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันท่ี 26 ตุลาคม 2560) 

           1.1 ให�จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน, คร้ังท่ี 1 ก.อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ ในวันเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีผู�ว.าราชการจังหวัด เปEนประธานในพิธี เพ่ือนํา
ดอกไม�จันทน,ซึ่งเปEนตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช.อ ส.งให�กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรวบรวมมอบ
ให�กรุงเทพมหานคร ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 เพ่ือกรุงเทพมหานครรวบรวมเชิญไปถวาย     
ท่ีหอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี (ท้ังนี้ให�นําดอกไม�นจันทน,ตัวแทนของอําเภอมาร.วมพิธีแล�ว
นําไปเก็บไว�ท่ีอําเภอเพ่ือเปEนดอกไม�จันทน,สําหรับประธานพิธีฯ ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560)

           1.2 ซักซ�อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม�จันทน, โดยมอบหมายให�กรุงเทพมหานครจัดการ
ซักซ�อมพิธีและขั้นตอนการถวายดอกไม�จันทน, ให�กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต.างประเทศและหน.วยงานที่เปEนเจ�าภาพจัดพิธีเพื่อให�การจัดพิธีมีแนวทางเปEนรูปแบบเดียวกัน

       2. ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันท่ี 26 ตุลาคม 2560) 
             2.1 ให�จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,คร้ังท่ี 2 ตามหมายกําหนดการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให�พร�อมกับส.วนกลาง
             2.2 ให�อํ าเภอจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,ตามหมายกําหนดการพระราชพิธีถวาย                 
พระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให�พร�อมกับส.วนกลาง
             2.3 ให�จังหวัด/อําเภอจัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยในห�วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิง
พระบรมศพฯ โดยให&สอดคล&องกับสLวนกลาง โดยสLวนกลางจัดแสดงมหรสสมโภช ได&แกL โขน หนัง
ใหญL ละคร หุLนหลวง หุLนกระบลอก การบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือดวงใจไทยท่ัวหล�า” 
             ท้ังนี้  จั งหวัด/อํ าเภอ สามารถพิจาณาจัดการแสดงมหรสพสมโภช ได�แก. โขน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยประจําท&องถ่ิน การแสดงของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ( 
พร&อมรายงานประเภทของมหรสพวัฒนธรรมไทยท่ีจะแสดงให&กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน
วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๐
             2.4 กรณีแผ.นพับท่ีระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวง
วัฒนธรรมจะจัดส.งแผ.นพับท่ีระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให�จังหวัด/อําเภอ 
โดยตรง เพ่ือมอบให�ประชาชนท่ีมาร.วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 
ท้ังนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ�งให�จังหวัดทราบต.อไป
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3. การประดิษฐ4ดอกไม3จันทน4

หลักการ : การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส7วนร7วม

กระทรวงมหาดไทยได�มอบหมายให�กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการออกแบบ                 
การกําหนดขนาด และการดําเนินการประดิษฐ,ดอกไม�จันทน, ดังน้ี 
              1. ดอกไม�จันทน,ที่เปEนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ จํานวน 878 ช.อ แยกเปEน
        - ดอกไม�จันทน,ตัวแทนจังหวัด  จํานวน 76  ช.อ 
                  - ดอกไม�จันทน,ตัวแทนอําเภอ  จํานวน 802 ช.อ
ทั้งน้ีดอกไม�จันทน,ตัวแทนจังหวัด ทั้ง 76 ช.อ จะต�องแล�วเสร็จภายในเดอืนสิงหาคม 2560เพื่อ
นําไปจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,ครั้งที่ 1

              สําหรับดอกไม�จันทน,ตัวแทนอําเภอ 802 ช.อ ให�อําเภอนําไปเปEนดอกไม�จันทน,
สําหรับประธานในพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของอําเภอในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

         2. ดอกไม�จันทน,ภาคประชาชนในแต.ละจังหวัดและอําเภอ พร�อมทั้งดําเนิน
กระบวนการฝU กสอนการ ทํ าด อกไม� จันทน,ภาคปร ะชาชน โ ดย มี เปV าหมาย                             
จํานวน 36,801,241 ดอก กําหนดแล�วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560       

        3. การเก็บรักษาดอกไม�จันทน, ให�จังหวัดและอําเภอนําดอกไม�จันทน,ดําเนินการ
จัดทําเสร็จเรียบร�อยแล�วไปจัดเก็บไว�ในสถานที่เหมาะสม และให�นํามาใช�ในพิธีถวาย      
พระเพลิงพระบรมศพฯ ของภาคประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
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ครูต&นแบบสอนประชาชนประดิษฐ(
ดอกไม&จันทน(ตัวแทนของจังหวัด/

อําเภอ และของประชาชน

กระทรวงมหาดไทยรวบรวมดอกไม&จันทน(ตัวแทน
จังหวัด 76 จังหวัด สLงให&กรุงเทพมหานครนําไป

หอเปล้ือง

การประดิษฐ,ดอกไม�จันทน,ของภาคประชาชน 
จํานวน ประมาณ 36 ล�านดอก แล�วเสร็จ

การประดิษฐ(ดอกไม&จันทน(
ตัวแทนของจังหวัด/อําเภอ 
จํานวน 878 ชLอ แล&วเสร็จ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค.

จังหวัด/อําเภอ
เตรียมความพร&อมในการ

จัดทําดอกไม&จันทน(

กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมประดิษฐ(
ดอกไม&จันทน(พระราชทาน ณ ห&องประชุม 3 

ช้ัน 5 อาคารดํารงราชานุภาพ

กรมการพัฒนาชุมชนจัดส.งครูต�นแบบเข�ารับการฝUก
ประดิษฐ,ดอกไม�จันทน,พระราชทาน ณ อาคาร 606 

สนามเสือปXา

การประดิษฐ(ดอกไม&จันทน(ตัวแทน
ของจังหวัด/อําเภอ และของ

ประชาชน

จังหวัด/อําเภอจัดพิธี
ถวายดอกไม&จันทน(
พร&อมกับสLวนกลาง
โดยพร&อมเพรียงกัน

ท่ัวประเทศ

กรอบเวลาดําเนินงาน (Timeline) การประดิษฐ�ดอกไม�จันทน�
และพิธีการถวายดอกไม�จันทน�

ส.ค.

กรุงเทพมหานครซักซ&อม
พิธีถวายดอกไม&จันทน(
ให&แกLตัวแทนจงัหวัด
เพื่อนําไปซักซ&อมให&แกL
เจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงาน
ของจงัหวัด/อําเภอ 

จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม&จันทน(ตัวแทนของ
จังหวัดแล&วสLงดอกไม&จันทน(ตัวแทนจังหวัด
จํานวน 76 ช.อ ส.งให&กระทรวงมหาดไทย

26ต.ค.

4. การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม3สีเหลือง

หลักการ : สีเหลือง คือ สีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         

              1 กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งให�จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้

 1.๑ ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม�สีเหลืองบริเวณศาลากลางจังหวัด/ท่ีว.าการอําเภอ
และสถานท่ีราชการท่ีอยู.ในความรับผิดชอบ รวมท้ังประชาสัมพันธ,เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ร.วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม�สีเหลือง โดยให�ออกดอกและบานสะพร่ัง
ต้ังแต.วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปEนต�นไป เพ่ือใช�ประดับสถานท่ีราชการ สถานท่ีสําคัญของจังหวัด/
อําเภอ บริษัท ห�างร�าน และบ�านเรือนของประชาชนในช.วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
(ระหว.างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

                  1.2 ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม�สี เหลืองในบริเวณสถาน ท่ีจัดพิ ธีถวาย
ดอกไม�จันทน,ของจังหวัดและอําเภอให�เรียบร�อยและงดงาม ในช.วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง                  
พระบรมศพฯ

ท้ังนี้  กรมส. ง เส ริมการปกครองท�อ ง ถ่ิน ได�มี หนั ง สือประสานแจ� ง ทุกจั งหวัด
เพ่ือแจ�งให�องค,กรปกครองส.วนท�องถ่ินพิจารณาดําเนินการในเร่ืองการปลูกดอกดาวเรืองด�วยแล�ว
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2. เน่ืองจากวงรอบการเจริญเติบโตของดอกดาวเรือง ต้ังแต.ปลูกจน
ออกดอกใช�เวลาประมาณ 60 วัน จึงขอให�จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการปลูก     
ดอกดาวเรืองตามแผนที่กําหนด รวมทั้งเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในจังหวัด/อําเภอ ร.วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม�สีเหลืองอื่น ๆ  
ให�บานสะพรั่ง ต้ังแต.วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปEนต�นไป

จังหวัด/อําเภอ ปลูกดอกดาวเรืองพร�อมกัน
ท่ัวประเทศ สําหรับดอกไม�สีเหลืองอ่ืนๆ ให�

ปลูกตามรอบเวลาเพื่อให�ออกดอกบานสะพร่ัง
ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค.

แจ&งจงัหวัด/อําเภอเตรียมความพร&อม
ในการจัดหาสถานท่ีปลูกดอกดาวเรือง

และดอกไม&สีเหลือง

แจ&งจงัหวัด/อําเภอ กําหนดสถานท่ีปลูก
ดอกดาวเรืองและดอกไม&สีเหลือง รวมท้ังจัดหา
เมล็ดพันธุ(ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม&สีเหลือง

กรอบเวลาดําเนินงาน (Timeline) การปลูกดอกดาวเรือง

ส.ค.

ดอกดาวเรืองและดอกไม&สีเหลือง
บานสะพร่ังพร&อมกันท่ัวประเทศ

26ต.ค.
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5. การอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร7วมพิธีถวายดอกไม3จันทน4

หลักการ : การมีส7วนร7วม โดยถือว7าประชาชนทุกคนเป<นแขก และรัฐบาลเป<นเจ3าภาพ

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได�แจ�งให�จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของจังหวัดและอําเภอ เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก.ประชาชนท่ี
มาร.วมพิธีถวายดอกไม�จันทน, ในด�านต.าง ๆ ได�แก. 

              ๑. อาหาร/น้ําด่ืม สําหรับบริการประชาชน : ให�เชิญชวนจิตอาสา ภาคเอกชนและมูลนิธิ 
ในพ้ืนท่ีได�มีส.วนร.วมในการจัดหาอาหาร/น้ําด่ืมเพ่ือบริการประชาชนท่ีมาร.วมพิธีถวายดอกไม�จันทน,

              2. ไฟฟVาและน้ําประปา : ให�ประสานการไฟฟVาส.วนภูมิภาคและการประปา-ส.วนภูมิภาค
ในพ้ืนท่ีเพ่ือให�บริการเกี่ยวกับกระแสไฟฟVาและน้ําประปาในสถานท่ีจัดงานให�เปEนไปด�วยความ
เรียบร�อย

 3. แพทย,และพยาบาล : ให�ประสานขอความร.วมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อําเภอ ในการจัดแพทย,และพยาบาลมาให�บริการประชาชน

           ๔. ที่พักคอยของประชาชนที่มาร.วมพิธีฯ : ให�พิจารณาใช�อาคารของสถานที่
จัดพิธีฯ เพื่อรองรับประชาชน หากไม.เพียงพอให�จัดเต็นท,พักคอย โดยเต็นท,พักคอยจะต�อง             
มีส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ เก�าอ้ี พัดลม      

           ๕. ห�องสุขา : นอกจากห�องสุขาของสถานที่จัดพิธีฯ แล�ว ให�ประสานหน.วยงาน
ที่เก่ียวข�องขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคล่ือนที่ รวมทั้งประสานสถานที่ราชการและภาคเอกชน
ที่มีสถานที่ตั้งใกล�กับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของจังหวัด/อําเภอ เพื่อให�บริการ               
ห�องสุขาให�แก.ประชาชนที่มาร.วมพิธีฯ

           ๖. การทําความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน, : ให�ประสานทุก     
ภาคส.วนในพื้นที่ได�มีส.วนร.วมในการทําความสะอาดสถานที่จัดพิธีฯ ทั้งก.อน ระหว.าง และหลัง
การจัดพิธีฯ

           ๗. การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร : ให�จัดทําแผนการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบการจราจรให�แก.ประชาชนที่มาร.วมพิธีถวายดอกไม�จันทน, 
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๖. การประชาสัมพันธ4

หลักการ : ประชาชนรับรู3และเข3าใจเกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม3จันทน4อย7างทั่วถึง

              กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังน้ี

              ๑. ประสานส่ือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ, เชิญชวน               
ให�ประชาชนได�รับทราบ และเข�าร.วมกิจกรรม/พิธีถวายดอกไม�จันทน,อันเก่ียวเน่ืองกับงาน                   
พระบรมศพฯ โดยพร�อมเพรียงกัน

              ๒. จัดทําปVายประชาสัมพันธ,เ ชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข�าร.วมพิธีถวาย
ดอกไม�จันทน,ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด (สําหรับรูปแบบปVายประชาสัมพันธ,จะแจ�งให�
ทราบในโอกาสต.อไป 

              ๓. ขอความร.วมมือภาคเอกชนบริษัท ห�างร�าน ในพื้นที่ ซ่ึงเปEนเจ�าของจอ LED 
ในบริษัท ห�างร�าน หรือตามถนนสายสําคัญได�ร.วมรับสัญญาณการถ.ายทอดสดพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยพร�อมเพรียงกัน และให�
เสมือนว.าอยู.ในงานพิธีเดียวกันทั่วทั้งประเทศ 

           ๔. จัดทําแผนประชาสัมพันธ,เก่ียวกับการเตรียมความพร�อมและการดําเนินการ
จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน,ของจังหวัด/อําเภอ และประชาสัมพันธ,ตามแผนฯ เปEนประจํา
อย.างต.อเน่ืองพร�อมประมวลผลการประชาสัมพันธ,ดังกล.าวให�กระทรวงมหาดไทย               
ทราบทุกเดือน   
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๗. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หลักการ : ร7วมสร3างประวัติศาสตร4ชาติและประวัติศาสตร4ของจังหวัด/อําเภอ 

             นับตั้งแต7วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

             กระทรวงมหาดไทยได�แจ�งให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังน้ี

              ๑. รวบรวมภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ นับตั้งแต.วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของ
จังหวัด/อําเภอ ส.งให�กระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ DVD พร�อมคําบรรยาย เพื่อรวบรวมส.งให�
คณะกรรมการฝXายจัดทําหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ

              ๒. รวบรวมภาพกิจกรรมต.าง ๆ ตามข�อ ๑) จัดทําเปEนสมุดภาพประวัติศาสตร,ของ
จังหวัด/อําเภอ เพื่อใช�ในการค�นคว�าศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ข�าราชการต.อไป พร�อมส.งให�กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมทําเปEนสมุดภาพประวัติศาสตร,
ทั้ง ๗๖ จังหวัดต.อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
3.2 จิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                                                        

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส7วนภูมิภาค
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา      

3.3 ข3าวสารพระราชทานฯ เพ่ือใช3ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม3จนัทน4                
ของประชาชนในส7วนภูมิภาค

����������	�
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ศูนย,ข�าวภาคต.าง ๆ
จํานวน ๓๑,๕๐๐ กิโลกรัม

คลัง รด.
จํานวน ๔๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๓๔ ๓๔ จังหวัด จังหวัด : : 
สงขลา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา 

ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค, ราชบุรี เพชรบูรณ, 
ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห,บุรี กาฬสินธุ, 

นครราชสีมา สระแก�ว พิษณุโลก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม. 
ตาก น.าน แพร. ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ, ฉะเชิงเทรา 

พิจิตร พะเยา ปราจีนบุรี

๖ จังหวัด :
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 

สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ,
*** ให�มารับข�าวพระราชทานท่ีคลัง รด. เพ่ิมเติม

๓๘ ๓๘ จังหวัด จังหวัด ::
จันทบุรี ชลบุรี ตราด นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร อ.างทอง อุทัยธานี ขอนแก.น 
ชัยภูมิ นครพนม บุรีรัมย, มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 

ร�อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร, หนองคาย 
หนองบัวลําภู อาํนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กระบ่ี 
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช บึงกาฬ พังงา พัทลุง ภูเก็ต 

ระนอง สตูล สุราษฎร,ธานี 

ยกเว3นยกเว3น::
� แม7ฮ7องสอน
� นราธิวาส
� ยะลา
� ปVตตานี
(ปVจจัยเร่ืองระยะทาง

และความมั่นคง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ�ามี)
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ถาม – ตอบ 


