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กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมเตรียมความพร�อม
การจัดพิธีถวายดอกไม�จนัทน�ของภาคประชาชนในส!วนภูมิภาค

วันจันทร�ท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห�องประชุม ๑ ช้ัน ๒ 

อาคารศาลาว!าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ

2.๑ ภาพรวมการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม�จันทน%และภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยอันเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

2.๒ หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.๓ การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยตามภารกิจท่ีได�รับ
มอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๓.๑ กรอบเวลาดําเนินการ (Timeline)
๓.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของ

ประชาชนในส9วนภูมิภาค
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ ภาพรวมการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม�จันทน�และภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทยอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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� ตามที่มีประกาศสํานักพระราชวัง ประกาศว9า พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 
เ ม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา 
๕๒ นาที โดยที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
ในอนาคตต9อไป นั้น

รัฐบาลจึงเห็นสมควรดําเนินการจัดเตรียมงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช โดยแต9งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข�อง ทั้งหมด 
๘ คณะ ซึ่ งผู�บริหารกระทรวงมหาดไทยได�รับการแต9ง ต้ัง
เปIนกรรมการจํานวน ๗ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ2ายจัดพธีิการงานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป4นกรรมการ)

๑. คณะกรรมการฝ2ายจัดพธีิการงานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป4นกรรมการ)

๒. คณะกรรมการฝ2ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริย-
ยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช(ผู�แทน 
มท. เป�นกรรมการ)

๒. คณะกรรมการฝ2ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริย-
ยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช(ผู�แทน 
มท. เป�นกรรมการ)

๓. คณะกรรมการฝ2ายจัดสร�างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร�าง
ประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ�-ราชรถ
และพระยานมาศงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๓. คณะกรรมการฝ2ายจัดสร�างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร�าง
ประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ�-ราชรถ
และพระยานมาศงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๔. คณะกรรมการฝ2ายประชาสัมพันธ�งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๔. คณะกรรมการฝ2ายประชาสัมพันธ�งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๕. คณะกรรมการฝ2ายรักษาความปลอดภัยและการ
จราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๕. คณะกรรมการฝ2ายรักษาความปลอดภัยและการ
จราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๖. คณะกรรมการฝ2ายจัดทําหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมาย
เหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๖. คณะกรรมการฝ2ายจัดทําหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมาย
เหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดุลยเดช

(ปมท. เป�นกรรมการ)

๗. คณะกรรมการฝ2ายกลั่นกรองการขอใช�งบประมาณงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

(มท. ไม�ได�เป�นคณะกรรมการ)

๗. คณะกรรมการฝ2ายกลั่นกรองการขอใช�งบประมาณงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

(มท. ไม�ได�เป�นคณะกรรมการ)

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช

(รมว.มท. / ปมท. เป4นกรรมการ)

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช

(รมว.มท. / ปมท. เป4นกรรมการ)

๑. คณะกรรมการฝ2ายจัดพธีิการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

๕. คณะกรรมการฝ2ายรกัษาความปลอดภัยและการ
จราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

๖. คณะกรรมการฝ2ายจัดทําหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมาย
เหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

๒. คณะกรรมการฝ2ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

๓. คณะกรรมการฝ2ายจัดสร�างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร�าง
ประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ�ราชรถ
และพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมู-ิ
พลอดุลยเดช

๔. คณะกรรมการฝ2ายประชาสัมพันธ�งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

๗. คณะกรรมการฝ2ายกลั่นกรองการขอใช�งบประมาณงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

- นรม. ประธานกรรมการ
- รอง นรม. รองประธานกรรมการ
- รมว.มท. / ปมท. กรรมการ
- ปนร. กรรมการและเลขานุการ

(ปมท. เป4นกรรมการ)

(ผู�แทน มท. เป4นกรรมการ)

(ปมท. เป4นกรรมการ)

(ปมท. เป4นกรรมการ)

(ปมท. เป4นกรรมการ)

(ปมท. เป4นกรรมการ)

(มท. ไม!ได�เป4นกรรมการ)

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
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� คณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเก่ียวข�องโดยตรง 
คือ “คณะกรรมการฝMายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เปIนประธาน 
โดยคณะกรรมการฯ ได�จัดประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�
 “กระทรวงมหาดไทยเป*นหน+วยงานหลักในการจัดพิธี
ถวายดอกไม1จันทน�ของประชาชนในส+วนภูมิภาค”

๒.๒ หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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� ในคราวประชุม ครม. เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ได�ลงมติ
รับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. รับทราบเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังน้ี

(๑) หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๕ วัน 
ระหว9างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 
เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ 
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ข้ึน
ประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)

(๒) การจัดทําภาพประดับซุ�มถวายดอกไม�จันทน%ของประชาชน
เปIนภาพพระบรมฉายาลักษณ%พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดชพร�อมภาพพระบรมโกศ

(๓) การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 
๓๐ วัน ระหว9างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
เปIนหน9วยงานหลักในการดําเนินงาน

๒. เห็นชอบการกําหนดให�วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งเปIนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปIนวันหยุดราชการ
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วันพุธที่
๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว�ทุกข0 
มงกุฎไทย

วันพฤหัสบดีที่
๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว�ทุกข0 จักรี
หรือช�างเผือก

- เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ณ พระเมรุมาศ

การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว�ทุกข0 จักรี

- เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง 
ณ พระเมรุมาศ

การแต!งกาย 
ปกติขาว ไว�ทุกข0

หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร�ที่
๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ การแต!งกาย 
เต็มยศ ไว�ทุกข0 
จุลจอมเกล�า

วันเสาร�ที่
๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๐

- เวลา ๑๗.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท

การแต!งกาย 
เต็มยศ จักรี

วันอาทิตย�ที่
๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐

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

การแต!งกาย 
เต็มยศ จุลจอมเกล�า

- เวลา ๑๗.๓๐ น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
และวัดบวรนิเวศวิหาร

การแต!งกาย 
เต็มยศ จุลจอมเกล�า
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๒.๓ การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยตามภารกิจที่ได�รับ
มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

� กระทรวงมหาดไทยได�ดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ฝMายจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ี

๑. ได� มีห นังสือ ท่ี  มท.  ๐๒๐๑.๓/ว ๐๗๔๓ ลงวัน ท่ี  ๑๐ 
กุมภาพันธ% ๒๕๖๐ แจ�งให�จังหวัดดําเนินการและเตรียมความพร�อม
การจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของประชาชนในส9วนภูมิภาค ดังน้ี

๑.๑ การดําเนนิการในเบือ้งต1นเกี่ยวกบัพิธีถวายดอกไม1จันทน�
ให�จังหวัด/อําเภอพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานท่ี

เหมาะสม  เพื่ อ ใช� เปI นสถาน ท่ีจั ดพิ ธี ถวายดอกไม� จั นทน% และ
เผาดอกไม�จันทน% จังหวัด/อําเภอละ ๑ แห9ง (ยกเว�นอําเภอเมืองให�
จัดร9วมกับจังหวัด) 
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๑.๒ การเตรียมการในเรื่องต+าง ๆ
๑.๒.๑ ให�พิจารณาสถานท่ีของวัดหรือสถานท่ีเหมาะสมตามท่ี

จังหวัด/อําเภอพิจารณาคัดเลือก เพื่อใช�เปIนสถานท่ีต้ังภาพพระบรมโกศ 
๑.๒.๓  ให�เชิญชวนจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ในจังหวัด/อําเภอ ฝWกทําดอกไม�จันทน%เพื่อแจกจ9ายให�แก9ผู�เข�าร9วมพิธี
ถวายดอกไม�จันทน%

๑.๒.๔ ให�ดําเนินการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัด/
อําเภอ ตามหมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
อย9างสมพระเกียรติ

๑.๒.๕ การจัดนิทรรศการ ณ บริเวณสถานท่ีจัดพิ ธีถวาย
ดอกไม�จันทน%

๑.๒.๖ ให�ดําเนินการประชาสัมพันธ% เพื่อเชิญชวนทุกภาคส9วน
ในจังหวัดเข�าร9วมพิธีถวายดอกไม�จันทน%

๑.๒.๗ ติดต้ังจอ LED ขนาดใหญ9  บริ เวณวัดหรือสถานท่ี
เหมาะสม เพื่อให�ประชาชนท่ีมาร9วมพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของ
จังห วัด/ อํา เภอ ได� รับชมการถ9 ายทอดสดพระราชพิ ธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศท�องสนามหลวง

๑.๒.๘ การแจกจ9ายแผ9นพับพระราชประวัติ ให�แก9ประชาชนท่ี
มาร9วมพิธีถวายดอกไม�จันทน%

๑.๒.๙ ดําเนินการบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร�อม
คําบรรยายพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัด/อําเภอ แล�วส9งให�
กระทรวงมหาดไทย
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๒. ได�มีหนังสือท่ี มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๓๗๙ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ แจ�งจังหวัดให�จังหวัดดําเนินการและเตรียมความพร�อมการจัดพิธี
ถวายดอกไม�จันทน%ของประชาชนในส9วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ดังน้ี
 

๒.๑ แต9งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%
ระดับจังหวัด/อําเภอ เพื่ออํานวยการและดําเนินการเก่ียวกับพิธีถวาย
ดอกไม�จันทน%ของประชาชนในระดับจังหวัดและอําเภอ ให�เปIนไปด�วย
ความเรียบร�อยและสมพระเกียรติ

คณะกรรมการอํานวยการจดัพิธีถวายดอกไม1จนัทน�ในส+วนภูมภิาคของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด�วย
องค�ประกอบ
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป�นประธานกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท�าน เป�นรองประธานกรรมการ
๓. อธิบดีทุกท�าน เป�นกรรมการ
๔. ที่ปรึกษาทุกท�าน เป�นกรรมการ
๕. หัวหน�าหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด เป�นกรรมการ
๖. หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป�นกรรมการ
๗. ผู�ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่ได�รับมอบหมาย) เป�นกรรมการและเลขานุการ
๘. ผอ.สนผ.สป./ผอ.สดร.สป./ผอ.สน.สป./ผอ.กก.สป. เป�นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ

อํานาจหน�าที่
๑. ให�คําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน0ของประชาชนในส�วนภูมิภาคเพ่ือให�เป�นไป

ด�วยความรียบร�อยและสมพระเกียรติ
๒. ประสานการปฏิบัติเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน0ของประชาชนในส�วนภูมิภาคให�เป�นไปตาม

หมายกําหนดการ
๓. แต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร อาทิ ด�านพิธีการและอํานวยการ, 

การรักษาความปลอดภัย, การจราจร, การประชาสัมพันธ0, การจัดทําหนังสือจดหมายเหตุ
๔. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง
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คณะกรรมการอํานวยการจดัพิธีถวายดอกไม1จนัทน�ระดับจังหวดั ประกอบด�วย
องค�ประกอบ
๑. ผู�ว�าราชการจังหวัด เป�นประธานกรรมการ
๒. รองผู�ว�าราชการจังหวัดทุกท�าน เป�นรองประธานกรรมการ
๓. ปลัดจังหวัด เป�นกรรมการ
๔. หัวหน�าส�วนราชการในจังหวัด เป�นกรรมการ
๕. หัวหน�าหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด เป�นกรรมการ
๖. ผู�บริหารองค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น เป�นกรรมการ
๗. ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด เป�นกรรมการ

(ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร)
๘. หัวหน�าสํานักงานจังหวัด เป�นกรรมการและเลขานุการ
๙. หัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัด ในสังกัด มท. (ยกเว�นข�อ ๓) เป�นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ
๑๐. ผู�อํานวยการกลุ�มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัด เป�นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ
อํานาจหน�าที่
๑. ดําเนินการและประสานการปฏิบัติเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน0ของประชาชนในจังหวัดให�เป�นไป

ด�วยความเรียบร�อยและสมพระเกียรติ อาทิ การเชิญผู�เข�าร�วมพิธี การรักษาความปลอดภัย การอํานวย
ความสะดวกด�านการจราจร การพยาบาล อาหาร นํ้าดื่ม และห�องสุขา

๒. แต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร อาทิ ด�านพิธีการ, ด�านการรักษาความ
ปลอดภัย และการจราจร, ด�านการประชาสัมพันธ0, ด�านการจัดทําหนังสือจดหมายเหตุ เป�นต�น

๓. รายงานผลการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัดให�กระทรวงมหาดไทยทราบ
๔. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง

คณะกรรมการอํานวยการจดัพิธีถวายดอกไม1จนัทน�ระดับอําเภอ ประกอบด�วย
องค�ประกอบ
๑) นายอําเภอ เป�นประธานกรรมการ
๒) หัวหน�าส�วนราชการในอําเภอ (ที่นายอําเภอเห็นสมควร) เป�นรองประธานกรรมการ
๓) หัวหน�าส�วนราชการในอําเภอ เป�นกรรมการ
๔) หัวหน�าหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในอําเภอ เป�นกรรมการ
๕) ผู�บริหารองค0กรปกครองส�วนท�องถิ่นในอําเภอ เป�นกรรมการ
๖) ภาคเอกชน และภาคประชาชนในอําเภอ เป�นกรรมการ

(ตามที่อําเภอพิจารณาเห็นสมควร)
๗) ปลัดอําเภอหัวหน�ากลุ�มงานบริหารงานปกครอง เป�นกรรมการและเลขานุการ
๘) ปลัดอําเภอที่ได�รับมอบหมาย เป�นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ
อํานาจหน�าที่
๑. ดําเนินการและประสานการปฏิบัติเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน0ของประชาชนในอําเภอให�เป�นไปด�วย

ความเรียบร�อยและสมพระเกียรติ อาทิ การเชิญผู�เข�าร�วมพิธี การรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก
ด�านการจราจร การพยาบาล อาหาร นํ้าดื่ม และห�องสุขา

๒. แต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร อาทิ ด�านพิธีการและอํานวยการ, 
การรักษาความปลอดภัย, การจราจร, การประชาสัมพันธ0, การจัดทําหนังสือจดหมายเหตุ

๓. รายงานผลการดําเนินการให�จังหวัดทราบ
๔. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง
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๒.๒ การจัดทําดอกไม�จันทน%
๒.๒.๑ ดอกไม�จันทน%สําหรับประชาชน 
๒.๒.๒ ดอกไม�จันทน% ท่ีเปIนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ 

(๑) กรณีจังหวัดท่ีมีการกําหนดดอกไม�ประจําจังหวัด 
ให�ใช�ดอกไม�ประจําจังหวัดเปIนต�นแบบในการจัดทําดอกไม�จันทน%ท่ีเปIน
ตัวแทนของจังหวัดและอําเภอโดยเน�นการมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วน

(๒) กรณีจังหวัดท่ีไม9มีการกําหนดดอกไม�จันทน%ประจํา
จังหวัดหรือมีแต9เห็นว9าไม9เหมาะสมให�คณะกรรมการอํานวยการจัดพิธี
ถวายดอกไม�จันทน%ระดับจังหวัด พิจารณากําหนดดอกไม�ท่ีจะใช�เปIน
ต�นแบบในการจัดทําดอกไม�จันทน%ท่ีเปIนตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ
โดยให�ทุกภาคส9วนในจังหวัดมีส9วนร9วมในการพิจารณา

(๓) ให�จังหวัดและอําเภอ นําดอกไม�จันทน%ท่ีดําเนินการ
จัดทําเสร็จเรียบร�อยแล�วไปจัดเก็บไว�ในสถานท่ีเหมาะสม 

๒.๒.๓ การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม�สีเหลือง 
(๑) ประชาสัมพันธ%เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในพื้นท่ีร9วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม�สีเหลือง 
เพื่อใช�ประดับสถานท่ีราชการ สถานท่ีสําคัญของจังหวัด บริษัท ห�างร�าน 
และบ�านเรือนของประชาชนในช9วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ (ระหว9างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

(๒) ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม�สีเหลืองในบริเวณ
สถานท่ีจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัดและอําเภอให�เรียบร�อย
และงดงาม ในช9วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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� กรมส+งเสริมการปกครองท1องถ่ิน ได�มีหนังสือท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๔๙ 
ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ�งให�จังหวัดเตรียมการและสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอําเภอ ดังน้ี

๑. การจัดทําดอกไม�จันทน% โดยให�องค%กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 
เชิญชวนผู�มีจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ9มมวลชนต9าง ๆ 
กลุ9มผู�สูงอายุ กลุ9มชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ ร9วมจัดทําดอกไม�จันทน% 
โดยองค%กรปกครองส9วนท�องถ่ินอาจพิจารณาจัดทําโครงการฝWกอบรม
ให�ความรู�เก่ียวกับการจัดทําดอกไม�จันทน%ให�แก9ประชาชนในพื้นท่ีท่ีสมัครใจ

๒. เชิญชวนให�องค%กรปกครองส9วนท�องถ่ินปลูกต�นดาวเรือง
เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน% สถานท่ีราชการ หรือ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ กรอบเวลาดําเนินงาน (Timeline)
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ประชุม VCS คร้ังท่ี ๒
เพื่อติดตามความพร�อมการจัดพิธีถวาย

ดอกไม�จันทน0ของจังหวัด/อําเภอ

ส�งดอกไม�จันทน0ตัวแทน
จังหวัด/อําเภอ ให� มท. 
เพื่อรวบรวมส�งมอบให� 

กทม. นําไปไว�ยังหอเปล้ือง

ดอกไม�จันทน0ตัวแทน
จังหวัด/อําเภอแล�วเสร็จ

ดอกไม�จันทน0
ของประชาชนแล�วเสร็จ

จังหวัด/อําเภอ
ปลูกดอกดาวเรือง

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

จังหวัด/อําเภอ
กําหนดสถานท่ีจัดพิธี
ถวายดอกไม�จันทน0

จังหวัด/อําเภอ 
ยืนยันสถานท่ีต้ัง

พระบรมฉายาลักษณ0/
ภาพพระบรมโกศ 

และการจัดสร�างซุ�ม (ถ�ามี)
ให� มท. ทราบ

ประชุม VCS คร้ังท่ี ๑
เพื่อช้ีแจงแนวทาง

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
ของจังหวัด/อําเภอ

ต้ังคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด/อําเภอ

จัดนิทรรศการ

๒๖ ต.ค. ๖๐
พิธีถวายดอกไม�จันทน0

และการแสดงมหรสพสมโภช

ประชุม VCS คร้ังท่ี ๓
เพื่อติดตามความ

พร�อมก�อนการจัดพิธี
ถวายดอกไม�จันทน0
ของจังหวัด/อําเภอ

กรอบเวลาดําเนินงาน (Timeline) อันเกี่ยวเนื่องกับพิธีถวายดอกไม�จันทน� 
(ระหว!างเดือนกุมภาพันธ� - ตุลาคม  ๒๕๖๐)

ข�อมูล ณ วันท่ี ๔ พ.ค. ๒๕๖๐

ส.ค.

การเตรียม
ความพร�อม
ในการบริการ
ประชาชน

ท่ีมาร�วมพิธีฯ

การประดับภาพ
พระบรมฉายาลักษณ0ฯ 
และภาพพระบรมโกศ/
การก�อสร�างซุ�มถวาย

ดอกไม�จันทน0แล�วเสร็จ

การจัดทําดอกไม�จันทน0
ตัวแทนจังหวัด/อําเภอ

การจัดทําดอกไม�จันทน0
ของประชาชน

๓.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน�ของ
ประชาชนในส!วนภูมิภาค
- ด�านสถานท่ี
- การจัดทําดอกไม�จันทน0
- การปลูกดอกดาวเรือง
- พิธีถวายดอกไม�จันทน0
- การอํานวยความสะดวก
- การประชาสัมพันธ0
- การบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
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๑. ด1านสถานที่

๑.๑ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม1จันทน�
๑) หลักการ : “เปIนวัดหรือสถานท่ีสําคัญของจังหวัด/อําเภอ”

(โดยวัดหรือสถานท่ีสําคัญจะต�องมีเน้ือท่ีกว�างขวางและมีความ
เหมาะสมในการจัดพิธีและรองรับประชาชน)

๒) รายละเอียดการดําเนินการ
(๑) ให�จังหวัด/อําเภอ พิจารณาทบทวนและยืนยันวัดหรือสถานท่ี

จัดพิ ธี ถวายดอกไม�จั นทน%ของจั งห วัด/ อํา เภอตาม ท่ี ได� แจ� ง ให�
กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อจะได�เปIนข�อมูลนําเรียนคณะกรรมการฝMาย
พิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทราบต9อไป

(๒) รายงานผลการดําเนินการให�กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ภายในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑.๒ ซุ1มถวายดอกไม1จันทน�
๑) หลักการ : “ใช�แบบท่ีกรมศิลปากรกําหนดตามความเหมาะสม

ของพื้นท่ีและศักยภาพของจังหวัด/อําเภอ ภายใต�หลักความพอเพียง”
(กรมศิลปากรได�กําหนดแบบซุ�มไว� ๓ แบบ ได�แก9 ซุ�มขนาดใหญ9 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก)
๒) รายละเอียดการดําเนินการ

(๑) ให�จังหวัด/อําเภอที่มีศักยภาพและความพร�อมพิจารณา
จัดสร�าง “ซุ�มถวายดอกไม�จันทน%” ให�จัดสร�างซุ�มถวายดอกไม�จันทน%
ตามความเหมาะสมของสถานท่ี โดยจัดทําซุ�มขนาดเล็ก พร�อมรายงาน
ให�กระทรวงมหาดไทยทราบด�วย

(๒ )  ให �จ ัง หว ัด / อํา เภ อรา ยงา นผ ลกา ร ดํา เน ินกา ร ให�
กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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๑.๓ ภาพพระบรมฉายาลักษณ�พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช พร1อมภาพพระบรมโกศ

๑) หลักการ : “ถูกต�อง งดงาม และสมพระเกียรติ”
๒) รายละเอียดการดําเนินการ

ให�จังหวัด/อําเภอประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ%ฯ 
พร�อมภาพพระบรมโกศ ณ สถานที่ตามที่ จังหวัด/อําเภอ
กําหนดให�ถูกต�อง งดงาม และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการส9งภาพพระบรมฉายาลักษณ%ฯ 
พร�อมภาพพระบรมโกศ ส9งให�จังหวัดเ พ่ือส9งให�อําเภอแห9ง
ละ ๑ องค% ต9อไป

๑.๔ การจัดสถานท่ีบริเวณพิธีถวายดอกไม1จันทน�
๑) หลักการ : “สะอาดเรียบร�อย งดงาม และสมพระเกียรติ”
๒) รายละเอียดการดําเนินการ

ให�จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ติดต้ังจอ LED รวมทั้งประดับดอกดาวเรืองและ

ดอกไม�ชนิดอ่ืนที่ มีสีเหลืองตามที่ จังหวัด/อําเภอเห็นสมควร
ให�เรียบร�อยและงดงาม

(๒) จัดนิทรรศการเก่ียวข�อมูลภาพประวัติและภาพ-
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานในพ้ืนที่ของจังหวัด/อําเภอ 
เพ่ือให�ประชาชนได�ชื่นชมในพระบารมี
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(๓) จัดหาเสาก้ันทางเดินสําหรับจัดระเบียบประชาชน
ที่เข�าแถวเพ่ือรอถวายดอกไม�จันทน% โดยให�ร�อยดอกไม�สีเหลือง
เปIนที่ เชื่อมระหว9างเสาก้ันทางเดินแต9ละต�น โดยห�ามมิให�ใช�
แผงเหล็กมาก้ัน

(๔) ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม�จันทน%ให�จังหวัด/
อําเภอ เชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ%ฯ พร�อมภาพพระบรมโกศ
ไปไว�ยังสถานที่ที่เหมาะสมต9อไป

๒. การจัดทําดอกไม1จันทน�

๒.๑ หลักการ
“การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส9วนร9วม”

๒.๒ วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช1ในการจัดทํา
๑) เปIนวัสดุธรรมชาติ
๒) ติดไฟง9าย
๓) ไม9ก9อให�เกิดมลพิษหรือปฏิกิริยาเคมี



08/10/60

17

๒.๓ รายละเอียดการดําเนินการ 
๑) ดอกไม�จันทน%ตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ แห9งละ ๑ ช9อ 

(ยกเว�นอําเภอเมืองร9วมกับจังหวัด) ให�ใช�ดอกไม�ประจําจังหวัดเปIน
ต�นแบบในการจัดทําดอกไม�จันทน%ที่เปIนตัวแทนของจังหวัดและ
อําเภอ โดยเน�นการมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วน

กรณีจังหวัดที่ไม9มีการกําหนดดอกไม�ประจําจังหวัด หรือมี
แต9 พิ จารณาแล� ว เ ห็นว9 า ไม9 เหมาะสมให� จั งหวั ดนํ า เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ระดับจังหวัด
เพ่ือพิจารณา

๒) ดอกไม�จันทน%สําหรับประชาชน ให�จังหวัดและอําเภอ
เชิญชวนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ร9วม
ฝWกทําดอกไม�จันทน%

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได�มอบหมายให�กรมการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบในการออกแบบและกําหนดขนาดดอกไม�จันทน%ที่เปIน
ตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งกําหนดจํานวนดอกไม�จันทน%
ภาคประชาชนในแต9ละจังหวัดและอําเภอ พร�อมทั้ งดําเนิน
กระบวนการฝW กสอนการทํ าดอกไม� จันทน%ภาคประชาชน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได�แจ�งแนวทางดําเนินการให�ทราบต9อไป

๓) การเ ก็บรั กษาดอกไม� จันทน%  ให� จั งหวัดและอําเภอ
นําดอกไม�จันทน%ดําเนินการจัดทําเสร็จเรียบร�อยแล�วไปจัดเก็บไว�ใน
สถานที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได�แจ�งข้ันตอนการ
ดําเนินการเก่ียวกับดอกไม�จันทน%ดังกล9าวให�ทราบในโอกาสต9อไป
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๓. การปลกูดอกดาวเรือง

๓.๑ หลักการ
“สีเหลือง คือ สีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
๓.๒ รายละเอียดการดําเนินการ 

ให�จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังน้ี
๑) ประชาสัมพันธ%เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ร9 วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม� สี เหลือง 
โดยดอกดาวเรืองและดอกไม�สีเหลืองดังกล9าวจะต�องออกดอกและ
บานสะพร่ังตั้งแต9วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปIนต�นไป เพ่ือใช�ประดับ
สถานท่ีราชการ สถานท่ีสําคัญของจังหวัด บริษัท ห�างร�าน และ
บ�านเรือนของประชาชนในช9วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว9างวันท่ี 
๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒) ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม�สีเหลืองในบริเวณสถานที่
จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัดและอําเภอให�เรียบร�อยและ
งดงาม ในช9วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ทั้งนี้ กรมส9งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�มีหนังสือประสาน
แจ�งทุกจังหวัดเพ่ือแจ�งให�องค%กรปกครองส9วนท�องถ่ินพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องการทําดอกไม�จันทน%และการปลูกดอกดาวเรือง
ด�วยแล�ว
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๔. พิธีถวายดอกไม1จันทน�

๔.๑ หลักการ
“เรียบร�อย งดงาม และการมีส9วนร9วม”

๔.๒ รายละเอียดการดําเนินการ 
ให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑) ดําเนินการตามหมายกําหนดการพระราชพิธ ีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพฯ (ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
ให�พร�อมกับส9วนกลาง

๒) จัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยในห�วงเวลาพิธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ โดยให�นําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการจัดพิธ ีถวายดอกไม�จ ันทน%ระดับจังหวัด/อําเภอ
พิจารณา พร�อมรายงานประเภทของมหรสพวัฒนธรรมไทย
ที่จะแสดงให�กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐
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๓) จ ัดระบบการแจกและการวางดอกไม �จ ันทน %ของ
ประช าชนและข �า ร าช การ ใน พื ้น ที ่ขอ ง จ ังห ว ัด / อํ า เภอ 
โดยให�จังหวัด/อําเภอจัดทําระบบการวางดอกไม�จันทน% ได�แก9 
การ กําหนดสถานที ่แจกดอกไม �จ ันทน %ให �แก 9ประชาชน , 
การกําหนดการเดินเข�า-ออกในการถวายดอกไม�จันทน%, การจัด
พานร ับดอกไม�จ ันทน%, การจ ัดทําภาชนะใส 9ดอกไม�จ ันทน %, 
เ จ �าหน �าที ่เ ช ิญดอกไม �จ ันทน %จากพานไปไว �ย ังภาชนะใส9
ดอกไม�จันทน%, เจ�าหน�าที่เชิญดอกไม�จันทน%ไปเผา, จัดพานใส9
แผ9นพับที่ระลึกในงานพระราชพิธีฯ (กรมศิลปากรจะจัดส9งให�
จังหวัดโดยตรงต9อไป) พร�อมเจ�าหน�าที่ควบคุมดูแล ทั้งนี้ ให�มี
การซักซ�อมการดําเนินการเพ่ือให�เกิดความเรียบร�อย

๔) จัดหาพิธีกรผู�มีความรู�ความสามารถเพื่อดําเนินการ
เก่ียวกับพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัด/อําเภอให�เปIนไปด�วย
ความเรียบร�อยและสมพระเกียรติพร�อมกับส9วนกลาง
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๕. การอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาร+วม
พิธีถวายดอกไม1จันทน�

๕.๑ หลักการ
“การมีส9วนร9วม โดยถือว9าประชาชนทุกคนเปIนแขก และ

รัฐบาลเปIนเจ�าภาพ”
๕.๒ รายละเอียดการดําเนินการ

ให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑) อาหาร/น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชน : ให�เชิญชวน

จิตอาสา ภาคเอกชนและมูลนิธิ ในพื้นที ่ได�มีส 9วนร9วมในการ
จัดหาอาหาร/น้ําดื่มเพื ่อบริการประชาชนที ่มาร9วมพิธีถวาย
ดอกไม�จันทน%

๒) ไฟฟ_าและน้ําประปา : ให�ประสานการไฟฟ_าส9วนภูมิภาค
และการประปาส9วนภูมิภาคในพื ้นที ่เ พื ่อให�บร ิการเกี ่ยวกับ
กระแสไฟฟ_าและน้ําประปาในสถานที ่จ ัดงานให�เปIนไปด�วย
ความเรียบร�อย

๓) แพทย%และพยาบาล : ให�ประสานขอความร9วมมือกับ
สํ าน ักง านสาธ ารณส ุขจ ังหว ัด/ อํา เภอ  ในการจ ัดแพทย%
และพยาบาลมาให�บริการประชาชน

๔) ที่พักคอยของประชาชนที่มาร9วมพิธีฯ : ให�พิจารณา
ใ ช �อ า ค า ร ขอ งส ถ าน ที ่จ ัด พ ิธ ีฯ  เ พื ่อ ร อ ง ร ับ ป ร ะ ช าช น 
หากไม9เพียงพอให�จัดเต็นท%พักคอย โดยเต็นท%พักคอยจะต�องมี
สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ เก�าอ้ี พัดลม
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๕) ห�องสุขา : นอกจากห�องสุขาของสถานที่จัดพิธีฯ แล�ว 
ให�ประสานหน9วยงานที ่เกี ่ยวข�องขอรับการสนับสนุนรถสุขา
เคลื่อนที่ รวมทั ้งประสานสถานที่ราชการและภาคเอกชนที ่มี
สถานที่ตั้งใกล�กับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัด/
อําเภอเพ่ือให�บริการห�องสุขาให�แก9ประชาชนที่มาร9วมพิธีฯ

๖)  ก ารทําความสะอาดบร ิเ วณสถานที ่จ ัดพ ิธ ีถวาย
ดอกไม�จันทน% : ให�ประสานทุกภาคส9วนในพื้นที่ได�มีส9วนร9วมใน
การทําความสะอาดสถานที่จัดพิธีฯ ทั้งก9อน ระหว9าง และหลัง
การจัดพิธีฯ

๗) การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร : ให�จัดทํา
แผนการร ักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรให �แก9
ประชาชนที่มาร9วมพิธีถวายดอกไม�จันทน%

๖. การประชาสัมพันธ�

๖.๑ หลักการ
“ประชาชนรับรู�และเข�าใจเก่ียวกับงานพิธีถวายดอกไม�จันทน%

อย9างทั่วถึง”
๖.๒ รายละเอียดการดําเนินการ 

ให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑) ประสานสื่อทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ เ พ่ือ

ประชาสัมพันธ% เชิญชวนให�ประชาชนได�รับทราบ และเข�าร9วม
กิจกรรม/พิธีถวายดอกไม�จันทน%อันเก่ียวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ 
โดยพร�อมเพรียงกัน

๒) จัดทําป_ายประชาสัมพันธ%เชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่เข�า
ร9วมพิธีถวายดอกไม�จันทน%ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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๓) ขอความร9วมมือภาคเอกชนบริษัท ห�างร�าน ในพ้ืนที่ซึ่งเปIน
เจ�าของจอ LED ในบริษัท ห�างร�าน หรือตามถนนสายสําคัญ
ได�ร9วมรับสัญญาณการถ9ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ โดยพร�อมเพรียงกัน

๔) จัดทําแผนประชาสัมพันธ%เก่ียวกับการเตรียมความพร�อม
และการดําเนินการจัดพิธีถวายดอกไม�จันทน%ของจังหวัด/อําเภอ 
และประชาสัมพันธ%ตามแผนฯ เปIนประจําอย9างต9อเนื่องพร�อม
ประมวลผลการประชาสัมพันธ%ดังกล9าวให�กระทรวงมหาดไทย
ทราบทุกเดือน

๕) จังหวัดรวบรวมแผนประชาสัมพันธ%พร�อมจัดส9 งให�
กระทรวงมหาดไทยทราบ

๗. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

๗.๑ หลักการ
“ร9วมสร�างประวัติศาสตร%ชาติและประวัติศาสตร%ของจังหวัด/

อําเภอ”
(นับต้ังแต9วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
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๗.๒ รายละเอียดการดําเนินการ 
ให�จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑) รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเก่ียวเนื่องกับงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นับต้ังแต9วันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของจังหวัด/อําเภอ ส9งให�
กร ะทรว งมหาดไทย ในรูป แบบ DVD พร� อมคํ าบ รรยาย 
เพ่ือรวบรวมส9งให�คณะกรรมการฝMายจัดทําหนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๒) รวบรวมภาพกิจกรรมต9าง ๆ ตามข�อ ๑) จัดทําเปIนสมุด
ภาพประวัติศาสตร%ของจังหวัด/อําเภอ เพ่ือใช�ในการค�นคว�าศึกษา
ของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และข�าราชการต9อไป 
พร�อมส9งให�กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรวบรวมทําเปIนสมุดภาพ
ประวัติศาสตร%ทั้ง ๗๖ จังหวัดต9อไป

๕. เรื่องอื่น ๆ
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ผู1ประสาน ในส+วนกลาง
(๑) ผู�ช9วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร : ๐๖ ๑๓๙๖ ๔๔๑๑
(๒) ผู�อํานวยการกองกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร : ๐๘ ๔๘๗๔ ๓๔๘๔

(๓) ผู�อํานวยการกลุ9มงานประสานราชการ
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร : ๐๖ ๑๓๘๗ ๓๖๒๖


