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จังหวัดสามารถดาวนโหลดเอกสารการประชุม

ไดที่ WWW.GAD.MOI.GO.TH

หัวขอสําคัญวันน้ี เร่ือง ขอมูลประชุมศูนยอํานวยการฯ 

คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 

การประชุมหารอืระหวาง

ศูนยอํานวยการและประสานงานการจดัพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภมูิภาค

ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด

ครั้งที่ 3/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 ตลุาคม 2560

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชสหี 

อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องเพ่ือทราบ

                       2.1 โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

  พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช                      

                       2.2 รูปแบบปายประชาสัมพนัธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน

                       2.3 กรอบการดําเนินการ 24 วัน กอนถึงวนัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                       2.4 ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ คร้ังท่ี 2/2560 

                             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

                       - การถามตอบเกี่ยวกับประเด็นขอสงสยัของจังหวัดเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถาม)ี

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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2.1 โครงการจติอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                      

2.2 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน

2.3 กรอบการดําเนินการ 24 วัน กอนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.4 ประเดน็ถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 2/2560 

      เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระ 2.1 โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธ-ี
                      ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
                      พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช
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ระเบียบวาระ 2.2 แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน 

ของกรมประชาสัมพันธ แบบที่ 1

ระเบียบวาระ 2.2 แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน 

ของกรมประชาสัมพันธ แบบที่ 2
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กระทรวงมหาดไทยไดประสานงานกับกรมประชาสัมพันธเพ่ือขอไฟลภาพ

แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน 

แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 เมื่อไดรับไฟลภาพดังกลาวจากกรมประชาสัมพันธแลว 

จะไดแจงจังหวัด/อําเภอดาวนโหลดในเว็บไซตกองกลาง 

(www.gad.moi.go.th) ตอไป

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

1. งบประมาณของทาง สป.มท. กรณีที่ให
จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ร อ ง รั บ              
พระราชพิธีแลวใหหนวยงานตางๆ ใน
จังหวัดเปนผูดําเนินการจัดทําสามารถ
ใหยืมเงินไปจัดกิจกรรมไดหรือไม

    1. การยมืเงินเพ่ือไปทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือรองรับงานพระราชพิธีฯ 
จังหวัดสามารถยืมไดโดยใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูยืม โดยให
จัดทําเปนโครงการ มีการแบงแยกภารกิจ ความรับผิดชอบ ใหชัดเจน 
จะไดไมมีปญหาในการสงใชเงินยืมในอนาคต ทั้งนี้เมื่อครบกําหนดการ
ยืมจะตองมีการติดตามทวงถาม

2. โครงการที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ 2561 (ต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 เปนตนไป) จังหวัดตองแจงยอดใหกองคลัง สป. ทราบ
กอนเพื่อกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จึงจะสามารถยืมเงินได
    3. โครงการที่ตองดําเนินการคาบเก่ียวในปงบประมาณ (ระหวาง
เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560) จังหวัดสามารถยืมเงิน ออกมากอน
แลวคอยแจงยอด ใหกองคลัง สป. ทราบเพื่อตัดยอดเงินยืมออกจาก
ยอดการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.3 ประเด็นถามตอบการประชมุศนูยอาํนวยการและประสานงานฯ 

          ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
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ที่ ประเด็นคาํถาม ประเด็นคําตอบ

2. งบประมาณของ สป. มท. ในการดําเนินการ
ดวยงบประมาณที่มีการจัดซ้ือวงเงินไมเกิน 
100,000 บาท และไดกอหนี้ผูกพันไวแลว
กอนสิ้นปงบประมาณ แตไมสามารถเบิกเงิน
ไปใชชําระหนี้ไดทันภายในปงบประมาณ                
จะดําเนินการอยางไร เชน การจางเหมารถ
ไปรับของพระราชทานวันที่  2 ตุลาคม 
2560

- จังหวัดจะตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและจะตองแจงรายละเอียด
ตามตารางเงินกันสงใหกองคลัง สป. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 
2560 กอนเวลา 12.00 น. เพ่ือจะไดแจงกรมบัญชีกลางตอไป

3. งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ จ ะ ใ ช ใ น ง า น พ ร ะ ร า ช พิ ธี ถ ว า ย                 
พระเพลิงพระบรมศพฯ ตองขอผอนผันการ
จัดทํ าแผนกอนการ ดํา เนิ นการหรือไม 
อยางไร

    1. ถาโครงการดังกลาว อําเภอมอบหมายใหทองถิ่นเปน
หนวยงานดําเนินการ ทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตัวเองได 
โดยไมตองปรับในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใชตามหมวดงบประมาณของ
หนวยงานที่ไดรบัมอบหมายได เชน คาพัสดุ คาจัดสถานท่ีตางๆ
    2. ถาอําเภอขอรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะตองไปอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากระเบียบของการ
อุดหนุนของทองถิ่นจะตองอยูในแผนฯ และในระเบียบเงินอุดหนุน
ไมมีขอยกเวน

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

4. วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การไดรับมอบหมายให
จัดทําซุมถวายดอกไมจันทนแตเนื่องจากเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเล็กๆ เงินที่ต้ังไว
ในปน้ีไมเพียงพอสามารถจายขาดจากเงิน
สะสมไดหรือไม หรือตองไปต้ังงบประมาณใน
ป 2561 

- แยกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี
   1. จายขาดเงินสะสมไมได เน่ืองจากระเบยีบเงินสะสมโดยใชอํานาจ
สภาทองถิ่ น  และเป นเ ร่ือ งของการ จัดทํ าบ ริการสาธารณะ                  
ซ่ึงกรณีนี้ไมเขาทั้งสองลักษณะ จึงไมสามารถจายขาดเงินสะสมได
   2. ต้ังงบประมาณในป 2561 โดยต้ังอยูในหมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
กับรายจายหมวดอื่น

5. จังหวัด/อําเภอสามารถผลิตของที่ระลึก
เพิ่มเติมสาํหรับแจกประชาชน ไดหรือไม

- ไมสามารถดําเนินการได โดยส่ิงของที่ระลึกฯ ที่จังหวัดตองแจกจาย
ใหกับประชาชนที่มารวมในพิธีฯ มี 2 อยาง คือ
   1. แผนพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซ่ึง
เปนแผนพับพระราชทาน จัดทําโดย สํานักหอจดหมายเหตุ กรม
ศิลปากร  เมื่อประชาชนวางดอกไมจันทนแลวใหรับแผนพับที่ระลึกฯ 
จาก จนท.
   2. หนังสือ “พระมหากษัตริยยอดกตัญู” ซ่ึงจัดทําโดยมูลนิธิรวม
จิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อมอบใหกับ
ประชาชนที่มารวมในพิ ธีฯ ทั้งนี้ ไดนําเ รียนคณะกรรมการฝาย            
พิธีการฯ ทราบดวยแลว
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

6. จังหวัดสามารถจัดใหมีร้ิวขบวนของขาราชการ 
ทหา ร  ตํ า ร ว จ  แล ะปร ะชาชน  เ พ่ื อนํ า
ดอก ไม จั นทน เ คลื่ อ น ไปยั ง ส ถ าน ท่ี เ ผ า
ดอกไมจันทนไดหรือไม

ไมควรมีริ้ วขบวนแหห รือขบวนฟอนรํา  โดยให จั งหวัด             
นําดอกไมจันทนใสรถเพ่ือเคล่ือนยายไปเผาที่เมรุวัด โดยขบวน
รถนําดอกไมจันทนไปเผาท่ีเมรุวัดจะมีรถตํารวจนําขบวนก็ได
เพ่ือความปลอดภัย

7. ระหวางการวางดอกไมจันทนสามารถบรรเลง
เพลงไทยไดหรือไม (นักเรียนเปนผูบรรเลง)

- สามารถบรรเลงเพลงไทยได แตใหมีการควบคุมระดับเสียง
เพ่ือความเหมาะสม

8. การจัดนิทรรศการสามารถประดับผาไดหรือไม 
หากสามารถประดับไดจะประดับสีอะไร

- ใหประดับผาสีดํา - ขาวในการจัดนิทรรศการ

9. เต็นทที่จัดใหบริการประชาชจะตองมีสีขาว                
สเีดียวหรอืหลากหลายสีไดหรือไม

- เตน็ทที่จัดใหบริการประชาชนตองเปนสขีาว

10. ก า ร เ ผ า ด อ ก ไ ม จั น ท น ใ น ช ว ง เ ว ล า 
22.00 น .  ให เผาเฉพาะดอกไมจันทน ท่ี
ประชาชนนํามาวางในพิธีฯหรือดอกไมจันทนท่ี
จังหวัด/อําเภอเตรียมไวท้ังหมด

- ใหนําดอกไมจันทนทั้งหมด (ท่ีประชาชนวาง และที่เหลือ
ทั้งหมด) ไปเผาที่เมรุวดั

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

11. แนวทางการถวายดอกไม จันทนของ             
จิตอาสาฯ ปฏิบัติอยางไร

- ใหจังหวัดพิจารณาใหจิตอาสาฯวางดอกไมจันทนตามความ
เหมาะสม

12. สีชุดเคร่ืองแตงกายของนักแสดงมหรสพ
สมโภชตองเปนโทนสีขาว-ดํา หรือสีอื่น
ไดหรือไม

- เคร่ืองแตงกายของนักแสดงใหแตงตามลักษณะของตัวละคร                 
ทีแ่สดง เชน นางรําแตงชุดนางรํา

13. การขึ้นวางดอกไมจันทนของประชาชน 
กรณีมีจํานวนมากจะแบงชวงเวลาใหวาง
ทลีะตําบลไดหรือไม

-  ให จั งห วัด/ อํา เภอ พิจารณาลําดับการวางดอกไมจันทน
ตามที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสม

14. การ จัดแถว เ พ่ือ ใหประชาชน ข้ึนวา ง
ดอกไมจันทน จะตองจัดกี่แถว

- ใหจังหวัด/อําเภอพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่

15. ประธานสงฆ  จะถวายดอกไม จันทน
ในชวงเวลาใด

- เมื่อประธานในพิธีวางดอกไมจันทนเรียบรอยแลว ใหกราบนมัสการ
ประธานสงฆวางดอกไมจันทน และพระสงฆตามจํานวนท่ีเห็นสมควร
เปนลําดบัตอไป และตามดวยหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ และประชาชนตามลําดับ
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

16. จตุปจจัยที่จะถวายพระสงฆท่ีแสดงพระธรรมเทศนา
จํานวนเทาไร เพราะตามหนังสือที่แจงถวายเฉพาะ
พระสงฆที่เจริญพระพุทธมนต 10 รปู เทาน้ัน

- สามารถจัดถวายจตุปจจัยได โดยใหจังหวัด/อําเภอ
พิจารณาตามความเหมาะสม

17. พระสงฆจะออกบิณฑบาตเพื่อถวายเปนพระราช-
กุศลฯในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 (ซึ่งเปนวันออก
ทุกขแลว) ไดหรือไม

- กรณีดังกลาวเปนกิจของสงฆและไมใหผิดพระธรรมวินัย 
สามารถดําเนินการได

18. อําเภอสามารถเปลี่ยนขนาดการจัดซุมดอกไมจันทน
ไดหรือไม

- ขอใหอําเภอจัดทําซุมถวายดอกไมจันทนตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยจัดสงให

19. ซุมถวายดอกไมจันทน สามารถทําฉากกั้นดานหลัง
ไดหรือไม ถาไดจะทําฉากกั้นแบบใด

- กรณีดังกลาวไมสามารถทําฉากกั้นหลังได โดยอําเภอ
จะตองดําเนินการตามแบบซุมที่กําหนดไว แตสามารถ
ประ ดับดวยดอกดาวเรืองและดอกไม สี เหลืองหรือ
ไมประดับเพ่ือเปนฉากดานหลังได แตจะตองเปนไป
อยางเหมาะสม

20. ส า ม า ร ถ จั ด ต้ั ง พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตรงหนาพระเมรุ สามารถจัดทําไดหรือไม

- ทาํตามรูปแบบท่ีกําหนดไว

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

21. หลังจากการแสดงมหรสพชวงเวลา 18.00 น. 
ประชาชนสามารถวางดอกไมจันทนจนถึ ง 
22.00 น. ถูกตองหรือไม

- ในขณะที่แสดงมหรสพสามารถวางดอกไมจันทนไดตลอด

22. เมรุวัดท่ีใชเปนสถานที่เผาดอกไมจันทน สามารถ
ประดับอะไรไดบาง นอกจากผาดํา-ขาว

- ใหประดับผาสีดํา - ขาวเทานั้น 

23. พธิบีวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐานบน
ยอดพระเมรุมาศจําลอง จะตองแตงกายอยางไร

- แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข

24. พระเมรุมาศจําลอง สามารถประดับผามานสีทอง
ไดหรือไม

- ไมสามารถประดับได

25. พุมดอกไมแหงอยูซาย - ขวา ของพระเมรุมาศ 
มาจากสวนกลาง หรอืจังหวัดจัดหาเอง

- ใหจังหวัด/อําเภอ จัดหาเอง

26. บริเวณพระเมรุมาศจําลอง สามารถประดับ
ดอกไมสดไดหรือไม

- สามารถประดับดอกไมสดสีเหลืองบริเวณรอบๆ 
 พระเมรุมาศจําลองได

27. ชมรมรถโดยสารจังหวัดนครสวรรคจะขอแปร
ตัวอักษรดวยรถโดยสารเปนเลข 9 ในวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 เหมาะสมหรือไม

- ไมเหมาะสม
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเดน็คําตอบ

28. การเผาดอกไมจันทนตองเผาท้ังกลองที่บรรจุ
ดอกไมจันทนหรือไม

-  ให จั งหวัดนํ าดอกไม จั นทน ออกจากกล องแล วนํ า
ดอกไมจันทนไปเผาท่ีเมรวุัดที่กําหนด

29. การแตงกายของขาราชการท่ีเปนจิตอาสาที่ปฏิบัติ
หนาที่อํานวยความสะดวก มีแนวทางปฏิบัตอิยางไร

- ขาราชการที่ เปนจิตอาสาแตงได ท้ังชุดขาราชการและ
ชุดจิตอาสา โดยดูจากภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

30. กรณีถายภาพมุมสูงสามารถใชรถกระเชาและใช               
โดรนถายภาพบินเหนือพระเมรุมาศ ไดหรือไม 
อยางไร

- สามารถถายภาพไดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
และทัศ นียภาพ โดยใหจั งห วัด / อํา เภอ ควบคุม ดูแล
อยางใกลชิด

31. การวางดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง ตอง
ขึ้นบันไดดานหนา ลงบันไดดานขางอยางเดียว
หรือไม และขึ้นไดคราวละก่ีทาน 

- การวางดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง จะตองเดินข้ึน
บันไดดานหนาและลงบันไดดานขางเทานั้น สวนขึ้นได
คราวละกี่คนใหจังหวัด/อาํเภอ พิจารณาตามความเหมาะสม

32. สามารจัดบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ ไดหรือไม - สามารถจัดบรรเลงได

33. ประชาชนสามารถใสรองเทาแตะ และผูหญิง
สามารถสวมกางเกงขายาว สีดํา เขารวมพิธีถวาย
ดอกไมจันทน ไดหรือไม

- ใหจังหวัด/อําเภอพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความจงรักภักดีของประชาชนเปนสําคัญ เน่ืองจากประชาชน
ทุกคนมีความประสงคจะเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน
เ พ่ือรํา ลึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสมเ ด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนคร้ังสุดทาย

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคาํตอบ

34. กรณีสถานท่ีเผาดอกไมจันทน อ.กัลยาณิวัฒนา 
จ.เชียงราย เปนอําเภอที่ไมมีวัดที่มีเมรุ หรือฌาปน
สถาน จะสามารถจัดสถานที่เผาดอกไมจันทนให
เหมาะสม สมพระเกียรติ ไดหรือไม  หากไม
สามารถไปรวมกับอําเภออื่นไดหรือไม 

- สถานที่เผาดอกไมจันทนตองเปนเมรุหรือฌาปณสถาน
หรือสุสานหลวงเทาน้ัน

35. จังหวัดจะผลิตถุงผาเพื่อใสดอกไมจันทน ไดหรือไม - ไมสามารถผลิตถุงผาได เน่ืองจากดอกไมจันทนตองใส
กลองเทานั้น

36. จั ด หวั ด / อํ า เ ภ อส า มา ร ถ จั ด โ ต ะ ว า งพ าน
ดอกไม จันทน เ พ่ิมเติมเพื่อรองรับประชาชน
ที่มีจํานวนมาก ไดหรือไม

- สําหรับพระเมรุมาศจําลอง จะตองไปวางดอกไมจันทน
บนพระเมรุมาศจาํลองเทานั้น กรณีซุมถวายดอกไมจันทน
อํ า เภอ สามารถจัด โต ะวางดอกไมจันทน ไ ดต าม
ความเหมาะสม

37. น้ําด่ืม รม เต็นท สามารถมีสัญลักษณ ไดหรือไม - หามมีปายขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับส่ิงของใดๆ 
ทั้งสิ้น ยกเวนตราสัญลักษณและขอความท่ีติดอยูกับ
ตัวสินคาอยูแลว
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

38. สามารถจัดขบวนเชิญพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 9 เพ่ือ
นําไปประดบัที่พระเมรุมาศ ไดหรือไม

- ไมสามารถดําเนินการได

39. ถาจะจัดขบวนเชิญดอกไมจันทนจากแตละตําบลเพ่ือสงมอบ
ดอกไมจันทนใหอําเภอ จะสามารถจัดขบวนอันเชิญไดหรอืไม

- ไมควรมีขบวนอัญเชิญดอกไมจันทนโดยให ดู
รายละเอียดจากวีดิทัศนสาธิตขั้นตอนพิธีถวาย
ดอกไมจันทน

40. การจัดขบวนอันเชิญดอกไมจันทนโดยมีวงดุริยางคสง
และรบัขบวน ไดหรอืไม

- ไมควรมีขบวนอัญเชิญดอกไมจันทน

41. เจาหนาท่ีเดินแถวแซง 2 ขาง ไปจนขึ้นรถ เจาหนาท่ีจะตอง
แตงกายอยางไร และการเดินแถวแซงเปนลักษณะใด

- ดูวีดิทศันสาธิตขั้นตอนพิธีถวายดอกไมจันทน

42. กลองจัดเก็บดอกไมจันทน ตองเปนกลองสีขาวเทานั้นหรือไม 
หากเปนกลองสีน้ําตาล จะไดหรือไม

- เปนกลองสีขาว

   ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ 

   ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560

ที่ ประเด็นคําถาม คําตอบท่ีไดหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

1. วงปพาทย (นางหงสเครื่องใหญ) จะบรรเลงในชวงพิธี

ขณะถวายดอกไมจันทน ไดหรือไม  และวงปพาทย 

(นางหงสเคร่ืองใหญและวงบัวลอย) จะบรรเลงในชวง     

พิธีเผาดอกไมจันทนไดหรือไม

- สามารถบรรเลงได  โดยใชบทเพลงบรรเลง

เ ก่ี ย ว กั บ ง านพระ ร า ช พิธี ฯ  โ ด ยสา ม าร ถ ดู

การถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ

แหงประเทศไทย

2. เถาที่ เกิดจากการเผาดอกไมจันทน มีแนวทางปฏิบัติ

อยางไร

- เถาที่เกิดจากการเผาดอกไมจันทนไมมีแนวทาง

ปฏบิัติกําหนดไวแตอยางใด

3. จะขอใชภาพพ้ืนหลังที่จังหวัดไดออกแบบเพ่ือเปนฉาก

หลังพระเมรุมาศจําลอง พรอมพิมพขอความจิตอาสา

เฉพาะกจิ รับ–สง ฟรีไวดานลางเพ่ือทําเปนแผนปาย และ

นําไปติดดานหนารถโดยสารประจําทางที่ใช รับ-สง 

ประชาชนเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศ

จําลอง ไดหรือไม

- ปายขอความจิตอาสาของจังหวัดไมควรนําภาพ

พระเมรุมาศจําลองมาประดับ
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

4. ดอกไมจันทนท่ีประชาชนถวายแลวสามารถทยอย

นําไปยังสถานที่เผากอนไดหรือไม

- สามารถทยอยนําดอกไมจันทนไปไวยังสถานที่เผา

กอนได ตามที่จงัหวัด/อําเภอพิจารณาเห็นวาเหมาะสม

5. จังหวัดจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปรองเพลงเพ่ือพอ 

สานตอดนตรีศิลป” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

ไดหรือไม

-ขอความรวมมือในการงดแสดงบันเทิงรื่นเริงตางๆ 

ในชวงเดือนตุลาคม 2560 โดยเฉาพะจัดแสดง

ในสถานที่เปด

6. ขอทราบรายละเ อียดเกี่ ยวกับรูปแบบโตะหมู

บูชาพระ วาใชรูปแบบใดไดบาง

- สามารถใชโตะหมูบูชาพระ ตามที่จังหวัด/อําเภอ 

จะสามารถจัดหาไดโดยใหพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

เชน โตะหมูบูชาพระหมู5 , 7 และ 9

7. สามารถใชกระบะ เครื่อง 5 แทนเครื่องทองนอย 

ไดหรือไม

- ไมสามารถใชกระบะเครื่อง 5 แทนเครื่องทองนอยได 

เพราะกระบะเครื่อง 5 ใชบูชาพระเทาน้ัน

8. พานที่ใสดอกไมจันทนสามารถใชสี อ่ืน นอกจาก

สเีงินไดหรือไม

- สามารถใชพานสีทองแทนพานสีเงินได

ทั้งนี ้พานที่ใชจะตองเปนสีเดยีวกันทั้งหมด

ระเบียบวาระ 2.3 กรอบการดําเนินการ 24 วัน กอนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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เน่ืองจากเหลือเวลาอีกจํานวน 24 วันจะถึงวันจัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภมูิภาค

กระทรวงมหาดไทยมีขอแนะนําใหทุกจงัหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังน้ี

      1. บัญชีการตรวจสอบความพรอม(Check List)  พิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

           1.1  จงัหวัดสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมแบบตรวจสอบความพรอมไดที่เว็บไซต กองกลาง สป. ที่  

www. Gad.moi.go:th  หัวขอ  เรื่องสําคัญวันนี้  ชื่อเร่ือง “ประชุม VCS ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2560”

           1.2 รวบรวมรายงานตรวจสอบฯของจังหวัดและอําเภอ จัดทําเปนรูปเลมแลวสงใหกระทรวงมหาดไทย           

จํานวน 2 คร้ัง ไดแก คร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 

ขอแนะนําการดําเนินงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค

  2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับพิธีถวายดอกไมจันทนของจงัหวัด/อําเภอ  

2.1 ประสานสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีเพ่ือประชาสัมพันธเชิญชวน ใหประชาชนไดรบัทราบและเขารวม

  กิจกรรม/พิธีถวายดอกไมจันทนอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯโดยพรอมเพรียงกัน

2.2 จัดทําปายประชาสัมพันธเชญิชวนประชาชนในพื้นท่ีเขารวมพธิีถวายดอกไมจันทนตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด

  ทั้งน้ีใหใชแบบปายประชาสมัพันธและขอความตามที่คณะกรรมการฝายประชาสมัพนัธงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

  พระบรมศพฯกาํหนด โดยใหจังหวัด/อําเภอ พิจารณาปรับเปลี่ยนขอความสองบรรทัดสดุทาย เชน

      1) “ณ  พระเมรุมาศจําลอง จังหวัด.......... ตั้งแตเวลา...... น.”

      2) “ณ  ซุมถวายดอกไมจันทน อําเภอ.......... ต้ังแตเวลา...... น.”

  ทั้งน้ี สําหรับขนาดและวสัดุปายประชาสัมพันธ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฝายประชาสมัพันธงานพระราชพิธี

  ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และกระทรวงมหาดไทยจะแจงใหทราบตอไป

2.3 ติดปายประชาสัมพันธตามขอ 2.2 ไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 และขอใหจงัหวัด/อําเภอ 

  ตรวจสอบขอความบนปายประชาสัมพันธใหถูกตองกอนนําไปติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสม
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3. การจัดอบรมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทนของจังหวัด/อําเภอ

    3.1 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร สํานักพระราชวัง และกรมการศาสนา ไดรวมกันจัดอบรมซักซอม

เก่ียวกับพธิีและข้ันตอนถวายดอกไมจันทน ณ อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุน(ดินแดง) กรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดไดสงเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค เขาอบรมจังหวดัละ 2 คน 

    3.2 กรุงเทพมหานครไดจดัทําบันทึกภาพเคล่ือนไหว ขั้นตอน พิธีการ ในการจัดพธิีถวายดอกไมจันทนของประชาชน

ในสวนภูมิภาค สงใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/อําเภอ สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต กองกลาง สป. 

ที่ www. Gad.moi.go:th  หัวขอ เร่ืองสําคัญวันนี้ ช่ือเรื่อง “ขั้นตอน พิธีถวายดอกไมจันทน”  

    3.3 ขอใหจังหวัด/อาํเภอ นําแนวทางพิธีการ ข้ันตอน ตามขอ 3.2 จัดอบรมและซักซอมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาคใหแลวเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560  

4. การกอสรางพระเมรุมาศจําลองและซุมถวายดอกไมจนัทน

4.1 จังหวัดและอําเภอเมือง จัดทําพระเมรมุาศจําลองจํานวน 76 แหงทั่วประเทศ และอาํเภอจัดทําซุมถวาย

ดอกไมจันทนแบบขนาดกลางจํานวน 649 แหง และซุมถวายดอกไมจันทนแบบขนาดเลก็ 153 แหง รวมจํานวน 878 แหง 

4.2 ขอใหจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการกอสราง ประกอบ พระเมรุมาศจําลอง และซุมตามขอ 4.1 ใหแลวเสร็จสมบูรณ

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560  

5. การประดับดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลืองบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ 

5.1 ใหจังหวัด/อําเภอ จัดสถานท่ีถวายดอกไมจันทนใหเรยีบรอยสมบูรณ ไดแก

1. เตนทบริการประชาชน/เกาอี/้โตะ/หนวยปฐมพยาบาล

2. จอ  LED/โทรทัศน  

3. อาหาร  เคร่ืองด่ืม

4. หองสุขา/รถสุขา

5. เสนทางจราจร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560

5.2 ใหจังหวัด/อําเภอ ประดับดอกดาวเรอืงและดอกไมที่มีสีเหลอืง บริเวณสถานที่จัดพธิีใหสวยงามและสมพระเกยีรติ 

โดยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
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5.3 เมื่อดําเนินการตามขอ 5.1 และขอ 5.2 เรียบรอยแลว ใหจังหวัด/อําเภอ รายงานผลการดําเนินการ

  พรอมภาพถายใหศูนยอํานวยการประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยทาง

E-Mail: staffmoi60@gmail.com

  6. การจัดพิธีถวายดอกไมจนัทนของจังหวดั/อําเภอ

ใหจังหวดัและอําเภอ ดําเนินการจัดพธิีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาคตามที่ไดซักซอมในขอ 3.3 

  และใหพรอมกับหมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ในสวนกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  

  7. การบันทกึภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว

ใหจังหวัด/อําเภอ รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0201.3/ว2960 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เร่ือง การดําเนินการเกี่ยวกับพิธี

  ถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภมูิภาค (เพิ่มเติม) ทั้งกอนพิธี (13 ตุลาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2560) วนัพิธีฯ 

  (26 ตุลาคม 2560) และหลังพิธี (27 – 31 ตลุาคม 2560) เพ่ือจดัทาํเปนสมุดภาพประวตัิศาสตรของจังหวัด/อําเภอ เพื่อใช

  ในการคนควาศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และขาราชการตอไป และสงใหกระทรวงมหาดไทยเพ่ือรวบรวม

  ทาํเปนสมุดภาพประวัติศาสตรทั้ง 76 จงัหวัดตอไป

  8. การเก็บผาประดบัดํา ขาว และปายสงเสด็จสูสวรรคาลยั

คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบใหเร่ิมเกบ็ ผาระบาย ดํา – ขาว ปายสงเสด็จ

  สูสวรรคาลัย ต้ังแตคนืวันศุกรที่ 27 ตลุาคม 2560  

  9. ลดธงครึ่งเสาและการออกทุกข

9.1 คณะรัฐมนตรีไดมีการประชมุเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบใหสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานท่ี

  ทาํการของรัฐ ทั้งในและตางประเทศ ลดธง คร่ึงเสา ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกรที่ 27 ตลุาคม 2560 

  รวม เวลา 15 วัน  

9.2 คณะรัฐมนตรีไดมีการประชมุเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

  ออกทุกขต้ังแตวันเสารท่ี  28  ตุลาคม  2560  เปนตนไป

******************************************************
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

การถามตอบเก่ียวกับประเด็นขอสงสัยของจงัหวัดเก่ียวกับ 

พิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี


