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การประชุมหารือระหวาง
ศูนยอํานวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
เวลา 15.30 น. ณ หองประชุมดํารงธรรม
อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
2.2 การถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง
2.3 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน
2.4 การขยายเวลาไวทุกขและลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.5 งบประมาณที่เกี่ยวของกับงานพิธถี วายดอกไมจันทนในสวนภูมภิ าค
(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพฯ
(2) งบประมาณกอสรางที่เผาดอกไมจนั ทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(3) กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
2.6 ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

1

12/10/60

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
- การถามตอบเกี่ยวกับประเด็นขอสงสัยของจังหวัดเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทน
ในสวนภูมิภาค
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหท่ปี ระชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิ าค
2.2 การถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง
2.3 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน
2.4 การขยายเวลาไวทกุ ขและลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.5 ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.6 งบประมาณที่เกี่ยวของกับงานพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพฯ
(2) งบประมาณกอสรางที่เผาดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(3) กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระ 2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
ชวงพิธถี วายดอกไมจันทนและพิธสี งฆ
ชวงพิธีเผาดอกไมจันทน
ขาราชการ

ลูกจาง/พนักงานราชการ

นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิก
หนวยงาน/องคกรเอกชน
ประชาชน

เครื่องแบบเต็มยศไวทกุ ข สายสะพายชางเผือก เครื่องแบบปกติขาว ไวทกุ ข
(ขาราชการที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณตา่ํ กวา (กรณีจัดพิธใี นอาคาร ไมตองสวมหมวก/
ชั้นสายสะพายใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ นอกอาคาร สวมหมวก)
ที่ไดรบั ชั้นสูงสุด ไวทุกข/กรณีจัดพิธใี นอาคาร
ไมตองสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)
เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ
(กรณีจัดพิธใี นอาคาร ไมตองสวมหมวก/
นอกอาคาร สวมหมวก)
ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ
(กรณีจัดพิธใี นอาคาร ไมตองสวมหมวก/
นอกอาคาร สวมหมวก)
ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

ชุดสุภาพ ไวทุกข

ชุดสุภาพ ไวทุกข
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ระเบียบวาระ 2.2 การถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง
ลําดับการถวายดอกไมจันทน
ลําดับที่ 1 ประธานในพิธ(ี ผูวาราชการจังหวัด)
ลําดับที่ 2 ประธานสงฆและพระสงฆ จํานวนตามที่เหมาะสม
ลําดับที่ 3 ผูบริหารภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัด
ลําดับที่ 4 ประชาชน
การจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน
ใหจังหวัดพิจารณาจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง ดังนี้
1. จัดแถวตอนเรียง 4 โดยจํานวนแถวใหพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. จัดเจาหนาที่เปนผูควบคุมแถวเพื่อกํากับการเดินของประชาชนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว
3. ใหเดินแถวตอนเรียง 4 ขึ้นทางบันไดดานหนาเพื่อวางดอกไมจันทนบนจิตกาธานและเดินลงทางบันได
ดานขางของพระเมรุมาศจําลอง
4. ใหจังหวัดจัดฝกซอมการวางดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค
และนํามาพิจารณาหาแนวทางแกไขเพื่อใหการวางดอกไมจันทนเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว

การถวายดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน
ลําดับการถวายดอกไมจันทน
ลําดับที่ 1 ประธานในพิธ(ี นายอําเภอ)
ลําดับที่ 2 ประธานสงฆและพระสงฆ จํานวนตามที่เหมาะสม
ลําดับที่ 3 ผูบริหารภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ในอําเภอ
ลําดับที่ 4 ประชาชน
การจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน
ใหอําเภอพิจารณาจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน ดังนี้
1. จัดแถวตอนเรียง 9 หรือจัดจํานวนแถวมากกวา/นอยกวาแถวตอนเรียง 9 โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
2. จัดเจาหนาที่เปนผูควบคุมแถวเพื่อกํากับการเดินของประชาชนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว
3. ใหเดินแถวตอนเรียง 9 หรือตามจํานวนที่อําเภอกําหนด เพื่อวางดอกไมจันทนที่พานดานหนาพระบรมฉายาลักษณ
4. ใหอําเภอจัดฝกซอมการวางดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและนํามา
พิจารณาหาแนวทางแกไขเพื่อใหการวางดอกไมจันทนเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว
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ระเบียบวาระ 2.3 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชน
รวมถวายดอกไมจนั ทน
มท. ไดแจงใหจังหวัด/อําเภอ ดาวนโหลดไฟลภาพปายประชาสัมพันธและไฟลภาพ
ถวายความอาลัยฯ ตามที่กรมประชาสัมพันธจัดสงใหทาง www.moi.go.th
หัวของานสําคัญ เรื่อง “รวมไฟลภาพประชาสัมพันธและถวายความอาลัย
งานพระบรมศพฯ” โดยมีขั้นตอนการดาวนโหลด ดังนี้

1. www.moi.go.th หัวของานสําคัญ เรื่อง
“รวมไฟลภาพประชาสัมพันธและถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ”

2. คลิกขอความ “ดาวนโหลดไฟลภาพ”
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3. เลือกชองปลายทาง (drive) ไฟลภาพที่ดาวนโหลดจะเปนนามสกุล ai

4. นําไฟลภาพไปใหรานเพื่อจัดทําปายประชาสัมพันธตอไป

แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวน แบบที่ 1 แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวน แบบที่ 2

โดยจังหวัด/อําเภอ สามารถปรับแกขอความ ใน 2 บรรทัดสุดทาย เชน
1. ณ พระเมรุมาศจําลอง จังหวัด .................... ตั้งแตเวลา ............น.
2. ณ ซุมถวายดอกไมจันทน อําเภอ .................... ตั้งแตเวลา ............น.
สําหรับขนาดของแผนปายใหจังหวัด/อําเภอพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่
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แบบปายถวายความอาลัย

“ขาพระพุทธเจา ...................”

“ขาพระพุทธเจา ...................”

แบบที่ 1

แบบที่ 2

“ขาพระพุทธเจา ...................”

แบบที่ 3

โดยใหจังหวัด/อําเภอ เพิ่มขอความ “ขาพระพุทธเจา ...................”

ระเบียบวาระ 2.4 การขยายเวลาไวทุกขและลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการไวทุกขและการลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) เสนอ ดังนี้
1. ขยายเวลาการไวทกุ ขของขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ จากเดิม
ขยายจากวันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเปนวันเก็บพระบรมอัฐิ
รวมเวลา 15 วัน เปน ขยายไปจนถึงวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
2. ใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทําการของรัฐ
ทั้งในและตางประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิมวันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
รวม 15 วัน เปน จนถึงวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
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3. ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ จากเดิมออกทุกขตั้งแตวันเสารที่ 28 ตุลาคม 2560
เปนตนไป เปน ออกทุกขตั้งแตวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560
4. ใหเริ่มเก็บผาระบาย ปายสงเสด็จสูสวรรคาลัย ตามสถานที่ตางๆ จากเดิม ตั้งแตคืน
วันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560 เปน ตั้งแตคืนวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชสํานักออกทุกข ตั้งแตวันที่
30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง กําหนดการออกทุกขของขาราชสํานัก
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระ 2.5 งบประมาณที่เกี่ยวของกับงานพิธถี วายดอกไมจันทน
ในสวนภูมิภาค

(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระบรมศพฯ
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(2) งบประมาณกอสรางที่เผาดอกไมจันทน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. 2560
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ออกกฎกระทรวง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
“ใหการจัดซื้อจัดจางพัสดุเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่หนวยงานของรัฐ
กระทําไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”
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ระเบียบวาระที่ 2.6 ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอาํ นวยการและประสานงานฯ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ที่
ประเด็นคําถาม
1. วงป พาทย (นางหงสเครื่ องใหญ) จะบรรเลงในชวงพิ ธีข ณะ
ถวายดอกไมจันทน ไดหรือไมและวงปพาทย (นางหงสเครื่อง
ใหญ และวงบัวลอย) จะบรรเลงในชวงพิธีเผาดอกไมจันทน ได
หรือไม
2. เถาที่เกิดจากการเผาดอกไมจนั ทน มีแนวทางปฏิบัติอยางไร

ประเด็นคําตอบ
- สามารถบรรเลงได โดยใชบทเพลงบรรเลงเกี่ยวกับ
งานพระราชพิ ธี ฯ โดยสามารถดู ก ารถ า ยทอดจาก
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ

- เถาที่เกิดจากการเผาดอกไมจนั ทนไมมแี นวทางปฏิบัติ
กําหนดไวแตอยางใด
3. จะขอใชภาพพื้นหลังที่จังหวัดได ออกแบบเพื่อเปนฉากหลัง - ปายขอความจิตอาสาของจังหวัด ไมควรนําภาพ
พระเมรุมาศจําลอง พรอมพิมพข อความจิตอาสาเฉพาะกิจ พระเมรุมาศจําลองมาประดับ
รับ - ส ง ฟรี ไ ว ด า นล า งเพื่ อ ทํ า เป นแผ น ป า ย และนํ า ไปติ ด
ดานหนารถโดยสารประจําทางที่ใชรับ - สงประชาชนเขารวม
พิธถี วายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง ไดหรือไม
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ที่
ประเด็นคําถาม
4. ดอกไมจันทนท่ปี ระชาชนถวายแลว สามารถทยอยนําไปยัง
สถานที่เผาดอกไมจันทนกอนไดหรือไม

ประเด็นคําตอบ
- สามารถทยอยนําดอกไมจันทนไปไวยังสถานที่
เผาดอกไมจันทนกอ นได ตามที่จังหวัด/อําเภอพิจารณา
เห็นวาเหมาะสม
5. จังหวัดจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปรองเพลงเพื่อพอ
- ขอความรวมมือใหงด หรือลดกิจกรรมบันเทิงรื่นเริงตาง
สานตอ - ดนตรีศิลป” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไดหรือไม ๆ เชนการแสดงดนตรี หรือการเตนรําในชวงเดือนตุลาคม
2560 โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสม และความรูสึก
ของประชาชน สําหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริง
ตางๆ ขอใหชะลอไวกอน สวนการจัดงานหรือกิจกรรม
ที่ไดมีการเตรียมการไวกอนแลว เชน งานมงคลสมรส
ยังสามารถจัดไดตามปกติ โดยขอใหจัดในสถานที่ปด
6. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโตะหมูบูชาพระ
- สามารถใชโ ต ะ หมู บู ช าพระ ตามที่ จั งหวั ด /อํ า เภอ
วาใชรูปแบบใด
จะสามารถจั ดหาได โดยให พิ จารณาตามที่ เห็นสมควร
เชน โตะหมูบูชาพระหมู 5 , 7 และ 9

ที่
ประเด็นคําถาม
7. สามารถใชกระบะเครื่อง 5 แทนเครื่องทองนอย ไดหรือไม
8.
9.

10.
11.

ประเด็นคําตอบ
- ไม ส ามารถใช ก ระบะเครื่ อ ง 5 แทนเครื่ อ งทองน อ ยได
เพราะกระบะเครื่อง 5 ใชบูชาพระเทานั้น
พานที่ใสดอกไมจันทนสามารถใชสีอื่น นอกจากสีเงินไดหรือไม - สามารถใชพานสีทองแทนพานสีเงินได ทั้งนี้ พานที่ใช
จะตองเปนสีเดียวกันทั้งหมด
ในวันพระราชพิธีฯ (26 ตุลาคม 2560) ประชาชนที่ถือศีล - สามารถขึ้นวางได แตตองแตงตัวใหเรียบรอยและเหมาะสม
กินเจ แตงกายนุงขาว หมขาว สามารถขึ้นวางดอกไมจันทนได
หรือไม
การแตงกายของประชาชน (ชาย) สามารถใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว - สามารถแตงได แตตองใหสุภาพ เหมาะสม
ผูกเน็คไท รวมงานไดหรือไม
การวางดอกไมจันทน วางเฉพาะชวงเย็นไดหรือไม
-ใหจังหวัด/อําเภอ เริ่มวางดอกไมจันทนเวลา 09.00 น.
พรอมกับสวนกลาง ทั้งนี้เพื่อความพรอมเพรียงกันทั่วประเทศ
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ที่
ประเด็นคําถาม
12. จังหวัด/อําเภอ จะเพิ่มสถานที่เผาดอกไมจันทน ไดหรือไม

ประเด็นคําตอบ
-สถานที่ เ ผาดอกไมจั นทน ข องประชาชนในส ว นภูมิ ภ าค
ไดกาํ หนดไวจํานวน 878 แหง ไดแก
1. จังหวัดจัดรวมกับอําเภอเมือง จํานวน 76 แหง
2. อําเภอตาง ๆ
จํานวน 802 แหง
13. ชื่อนิทรรศการที่จะใหจัดในงาน สวนกลางจะเปนคนกําหนด - จั ง หวั ด /อํ า เภอ เป น ผู กํ า หนดเองแล ว รายงานให
หรือจังหวัดสามารถกําหนดเองได
กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบ Check list
14. สามารถใชพรมสีแดงปูพื้นบริเวณพระเมรุมาศจําลองไดหรือไม - ไมสามารถทําได
15. ซุมถวายดอกไมจันทนสามารถนําเต็นทขนาดใหญ
- ไมสามารถทําได โดยใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
มาตั้งครอบซุม เพื่อกันฝนระหวางพิธีถวายดอกไมจันทนได
จัดสงให
หรือไม

ที่

ประเด็นคําถาม

16. ปายประชาสัมพันธเชิญชวน ในกรณีที่ทํามาลวงหนาแลว
สามารถใชของเดิมไดหรือไม
17. การประดับตกแตงสถานที่บริเวณพระเมรุมาศจําลอง
สามารถทําแปลงนาอินทรียในบริเวณโดยรอบไดหรือไม
และสามารถสรางสระบัวแดงบริเวณทางลงพระเมรุมาศ
จําลองไดหรือไม
18. พระสงฆสามารถเขารวมพิธีเผาดอกไมจนั ทนไดหรือไม
19. งบบูรณาการของนายอําเภอ กรมการปกครองจะโอนให
จังหวัดไดเมื่อไหร ถาหากโอนใหจังหวัดหลังวันที่ 13
ตุลาคม 2560 จะไมสามารถดําเนินการไดทัน

ประเด็นคําตอบ
- ใหจั ง หวั ด/อํ า เภอ ใช ปา ยประชาสัม พั นธ ตามแบบที่
กรมประชาสัมพันธกําหนด
- สามารถทําได

-เขารวมได
-กรมการปกครองจะโอนใหอําเภอภายในวันที่ 6 ตุลาคม
2560
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ที่
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําตอบ
20. งบประมาณของ สป.มท. ที่จัดสรรใหจังหวัด (จังหวัดรวมกับ - กองคลั ง สป. จะโอนเงิ น จํ า นวนดั ง กล า วให จั ง หวั ด
อําเภอเมือง) 99,000 บาท และอําเภอ ๆ ละ 89,000 บาท ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยจะมีหนังสือแจงจังหวัด
จะโอนใหเมื่อไหร และสามารถเบิกเปนคาเบี้ยเลีย้ งไดหรือไม พร อ มรายละเอี ย ดค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ งาน
พระราชพิธีถวายดอกไมจันทนฯ ที่จังหวัด/อําเภอ สามารถ
เบิกได
21. ประชาชนทั่วไปสามารถใสชุดขอเฝาฯ พรอมเครื่องราชย
- สามารถใสได แตตองเปนแนวทางเดียวกันกับขาราชการ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไดหรือไม
เชน หากขาราชการแตงเครื่องแบบปกติขาว ก็ใหแ ตงกาย
ด วยเสื้ อขาว กางเกงขาว หากขาราชการแต งเครื่ องแบบ
เต็มยศ ก็ใหแตงกายดวยเสื้อขาว กางเกงดํา
22. จิ ต อาสาที่ ป ระกอบอาหารเลี้ ย งประชาชนที่ ม าร ว มในพิ ธี - ไมควรสวมผากันเปอนที่มีชื่อราน
ถวายดอกไม จั น ทน สามารถสวมผ า กั น เป อ นที่ มี ชื่ อ ร า น
ไดหรือไม

ที่

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําตอบ

23. การจัดซุมถวายดอกไมจันทนแบบขนาดเล็ก โตะหมูเพื่อวาง - ใหจัดตามรูปแบบซุมถวายดอกไมจันทน แบบขนาดเล็ก
พานมีจํานวน 6 จุด นอกจากวางพุมเงิน พุมทอง และเครื่อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดสงให
ทองนอย ที่เหลืออีก 3 จุด จะปลอยวางไวหรือสามารถวาง
อยางอื่นได เชน ดอกไมสด
24. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
- ให จั งหวั ดจั ดพิ ธีบํ าเพ็ ญกุ ศลครบรอบ 1 ป วั นสวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
โดยมี ผวจ. เปนประธาน ทั้งนี้ มท. ไดมีหนังสือแจงจังหวัด
ดวยแลว
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ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ที่
ประเด็นคําถาม
1. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560
2. พระเมรุมาศจําลอง และซุมถวายดอกไมจันทน หลังเสร็จพิธี
แลวจังหวัด/อําเภอ จะสามารถรื้อถอนไดเมื่อไหร
3. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในชวงเทศกาลกินเจ ดังนี้
1. ขึ้นปายประชาสัมพันธพ้นื เปนสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง
ไดหรือไม
2. จัดขบวนแหเทศกาลกินเจ ในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม
2560 ไดหรือไม
3. ประดับธงสีเหลืองไดหรือไม

ประเด็นคําตอบ
- รอแนวทางปฏิบัติ
- เมรุมาศจําลองรอแนวทางปฏิบัติ
- ซุมถวายดอกไมจนั ทนในสถานที่เอกชนใหทยอยรื้อ
- ปายพื้นสีดํา ตัวหนังสือสีขาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
การถามตอบเกี่ยวกับประเด็นขอสงสัยของจังหวัดเกี่ยวกับ
พิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิ าค
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

หมายเลขโทรศัพทของศูนยอํานวยการและประสานงาน
การจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย
 หมายเลขโทรศัพท : 02 2260 261-3
 หมายเลขโทรสาร : 02 2260 264-5
50834 , 50835
: 50831 , 50832 , 50833
 Hotline
โดยสามารถสอบถามไดในวัน เวลา ราชการ โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
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