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การประชุมหารือระหวาง

ศูนยอํานวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด

ครั้งที่ 4/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

เวลา 15.30 น. ณ หองประชุมดํารงธรรม 

อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ

           2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

2.2 การถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง

2.3 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน

2.4 การขยายเวลาไวทุกขและลดธงคร่ึงเสาในชวงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

      มหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                        2.5 งบประมาณที่เกี่ยวของกับงานพิธถีวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค

(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพฯ

(2) งบประมาณกอสรางที่เผาดอกไมจนัทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ

(3) กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดกรณีการจดัซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

                        2.6 ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 3/2560 

                               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

                       - การถามตอบเกี่ยวกับประเด็นขอสงสัยของจังหวัดเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทน

       ในสวนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค

2.2 การถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง

2.3 รูปแบบปายประชาสัมพันธเชิญประชาชนรวมถวายดอกไมจันทน

2.4 การขยายเวลาไวทกุขและลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

      มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.5 ประเดน็ถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 3/2560 

      เมื่อวันท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2560

2.6 งบประมาณที่เก่ียวของกับงานพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพฯ

(2) งบประมาณกอสรางที่เผาดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

(3) กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพ่ือทราบ

ประเภท ชวงพิธถีวายดอกไมจันทนและพิธสีงฆ ชวงพิธีเผาดอกไมจันทน

ขาราชการ เครื่องแบบเตม็ยศไวทกุข สายสะพายชางเผือก 

(ขาราชการที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณต่าํกวา

ชั้นสายสะพายใหประดับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ

ที่ไดรบัช้ันสูงสุด ไวทุกข/กรณีจัดพิธใีนอาคาร 

ไมตองสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)

เครื่องแบบปกตขิาว ไวทกุข 

(กรณีจัดพิธใีนอาคาร ไมตองสวมหมวก/

นอกอาคาร สวมหมวก)

ลูกจาง/พนักงานราชการ เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ 

(กรณีจัดพิธใีนอาคาร ไมตองสวมหมวก/

นอกอาคาร สวมหมวก) 

เครื่องแบบสกีากีแขนยาว คอพับ 

(กรณีจัดพิธใีนอาคาร ไมตองสวมหมวก/

นอกอาคาร สวมหมวก) 

นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิก

หนวยงาน/องคกรเอกชน 

ชุดเครื่องแบบตามสงักัด ชุดเคร่ืองแบบตามสงักัด 

ประชาชน ชุดสุภาพ ไวทุกข ชุดสุภาพ ไวทุกข

ระเบียบวาระ 2.1 การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
การแตงกายในพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค ในวนัที่ 26 ตุลาคม 2560 มรีายละเอียด ดังน้ี 
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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 ดังน้ี

1. จัดแถวตอนเรียง 4 โดยจํานวนแถวใหพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่

2. จัดเจาหนาที่เปนผูควบคุมแถวเพ่ือกํากับการเดินของประชาชนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว

3. ใหเดินแถวตอนเรียง 4 ขึ้นทางบันไดดานหนาเพ่ือวางดอกไมจันทนบนจิตกาธานและเดินลงทางบันได

    ดานขางของพระเมรุมาศจําลอง

4. ใหจังหวัดจัดฝกซอมการวางดอกไมจันทน ณ พระเมรุมาศจําลอง เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค

                และนํามาพิจารณาหาแนวทางแกไขเพ่ือใหการวางดอกไมจันทนเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว

การถวายดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน
ลําดับการถวายดอกไมจันทน

ลําดับที่ 1 ประธานในพิธ(ีนายอําเภอ)

ลําดับที่ 2 ประธานสงฆและพระสงฆ จํานวนตามที่เหมาะสม

ลําดับที่ 3 ผูบริหารภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ในอําเภอ

ลําดับที่ 4 ประชาชน

การจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน 

           ใหอําเภอพิจารณาจัดแถวประชาชนที่มาถวายดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน ดังน้ี

     1. จัดแถวตอนเรียง 9 หรือจัดจํานวนแถวมากกวา/นอยกวาแถวตอนเรียง 9 โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม

         ของพ้ืนที่

     2. จัดเจาหนาที่เปนผูควบคุมแถวเพ่ือกํากับการเดินของประชาชนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว

     3. ใหเดินแถวตอนเรียง 9 หรือตามจํานวนที่อําเภอกําหนด เพ่ือวางดอกไมจันทนที่พานดานหนาพระบรมฉายาลักษณ

     4. ใหอําเภอจัดฝกซอมการวางดอกไมจันทน ณ ซุมถวายดอกไมจันทน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและนํามา

         พิจารณาหาแนวทางแกไขเพ่ือใหการวางดอกไมจันทนเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว
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มท. ไดแจงใหจังหวัด/อําเภอ ดาวนโหลดไฟลภาพปายประชาสัมพันธและไฟลภาพ

ถวายความอาลัยฯ ตามท่ีกรมประชาสัมพนัธจัดสงใหทาง www.moi.go.th 

หัวของานสําคัญ เรื่อง “รวมไฟลภาพประชาสัมพนัธและถวายความอาลัย

งานพระบรมศพฯ” โดยมีข้ันตอนการดาวนโหลด ดงัน้ี

ระเบียบวาระ 2.3 รปูแบบปายประชาสัมพันธเชญิประชาชน
                       รวมถวายดอกไมจนัทน

1. www.moi.go.th หัวของานสําคัญ เรื่อง 

“รวมไฟลภาพประชาสัมพันธและถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ”

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

4. นําไฟลภาพไปใหรานเพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธตอไป

โดยจังหวัด/อาํเภอ สามารถปรบัแกขอความ ใน 2 บรรทัดสดุทาย เชน

1. ณ พระเมรมุาศจาํลอง จังหวัด .................... ต้ังแตเวลา ............น.

2. ณ ซุมถวายดอกไมจันทน อําเภอ .................... ต้ังแตเวลา ............น.

สําหรับขนาดของแผนปายใหจังหวัด/อําเภอพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่

แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวน แบบที่ 1 แบบปายประชาสัมพันธเชิญชวน แบบที่ 2
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แบบปายถวายความอาลยั

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

แบบที่ 3

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

“ขาพระพุทธเจา ...................” 
“ขาพระพุทธเจา ...................” 

“ขาพระพุทธเจา ...................” 

ระเบียบวาระ 2.4 การขยายเวลาไวทุกขและลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ
                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการไวทุกขและการลดธงครึ่งเสาในชวงงานพระบรมศพ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

  (สลค.) เสนอ ดังน้ี

1. ขยายเวลาการไวทกุขของขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ จากเดิม 

  ขยายจากวันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 อันเปนวันเก็บพระบรมอัฐิ

  รวมเวลา 15 วัน เปน ขยายไปจนถึงวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

2. ใหสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทําการของรฐั 

  ทั้งในและตางประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิมวันศุกรที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560

  รวม 15 วัน เปน จนถึงวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
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3. ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ จากเดิมออกทุกขต้ังแตวันเสารที่ 28 ตุลาคม 2560

 เปนตนไป เปน ออกทุกขตั้งแตวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560 

4. ใหเร่ิมเก็บผาระบาย ปายสงเสด็จสูสวรรคาลัย ตามสถานที่ตางๆ จากเดิม ต้ังแตคืน 

  วันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560 เปน ตั้งแตคืนวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2560 

นอกจากน้ี ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งน้ี เพ่ือให

 เปนไปตามพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชสํานักออกทุกข ตั้งแตวันที่

 30 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสํานักพระราชวัง เร่ือง กําหนดการออกทุกขของขาราชสํานัก 

 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ระเบียบวาระ 2.5 งบประมาณที่เก่ียวของกับงานพิธถีวายดอกไมจันทน
   ในสวนภมูิภาค

(1) งบประมาณดานการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

     งานพระบรมศพฯ
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 (2) งบประมาณกอสรางท่ีเผาดอกไมจันทน

      งานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดกรณกีารจัดซ้ือจดัจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 

และมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ซ) แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ออกกฎกระทรวง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เร่ือง กําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

“ใหการจัดซ้ือจัดจางพัสดุเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่หนวยงานของรัฐ

กระทําไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

1. วงปพาทย (นางหงสเครื่องใหญ) จะบรรเลงในชวงพิธีขณะ

ถวายดอกไมจันทน ไดหรือไมและวงปพาทย (นางหงสเครื่อง

ใหญ และวงบัวลอย) จะบรรเลงในชวงพิธีเผาดอกไมจันทน ได

หรือไม

- สามารถบรรเลงได โดยใชบทเพลงบรรเลงเก่ียวกับ

งานพระราชพิ ธีฯ โดยสามารถดูการถายทอดจาก

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ     

2. เถาท่ีเกดิจากการเผาดอกไมจนัทน มแีนวทางปฏิบัติอยางไร - เถาท่ีเกิดจากการเผาดอกไมจนัทนไมมแีนวทางปฏิบัติ

กาํหนดไวแตอยางใด 

3. จะขอใชภาพพ้ืนหลังที่จังหวัดไดออกแบบเพ่ือเปนฉากหลัง

พระเมรุมาศจําลอง พรอมพิมพขอความจิตอาสาเฉพาะกิจ 

รับ - สงฟรีไวดานลางเพื่อทําเปนแผนปาย และนําไปติด

ดานหนารถโดยสารประจําทางที่ใชรับ - สงประชาชนเขารวม

พิธถีวายดอกไมจันทน ณ พระเมรมุาศจําลอง ไดหรือไม

- ปายขอความจิตอาสาของจังหวดั ไมควรนําภาพ

พระเมรุมาศจําลองมาประดับ

ระเบียบวาระที่ 2.6 ประเด็นถามตอบการประชมุศนูยอาํนวยการและประสานงานฯ 

          ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2560
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ที่ ประเดน็คําถาม ประเด็นคําตอบ

4. ดอกไมจันทนที่ประชาชนถวายแลว สามารถทยอยนําไปยัง

สถานท่ีเผาดอกไมจันทนกอนไดหรอืไม

- สามารถทยอยนําดอกไมจันทนไปไวยังสถานที่

เผาดอกไมจันทนกอนได ตามที่จังหวดั/อําเภอพิจารณา

เห็นวาเหมาะสม 

5. จังหวัดจัดงาน “ชาวโคราช วาดรูปรองเพลงเพ่ือพอ 

สานตอ - ดนตรีศิลป” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไดหรือไม

- ขอความรวมมือใหงด หรือลดกิจกรรมบันเทิงรื่นเริงตาง 

ๆ เชนการแสดงดนตรี หรือการเตนรําในชวงเดือนตุลาคม 

2560 โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสม และความรูสึก

ของประชาชน สําหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานร่ืนเริง

ตางๆ ขอใหชะลอไวกอน สวนการจัดงานหรือกิจกรรม

ที่ไดมีการเตรียมการไวกอนแลว เชน งานมงคลสมรส 

ยังสามารถจัดไดตามปกติ โดยขอใหจัดในสถานที่ปด

6. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบโตะหมูบูชาพระ 

วาใชรูปแบบใด

- สามารถใชโตะหมูบูชาพระ ตามท่ีจังหวัด/อําเภอ 

จะสามารถจัดหาไดโดยใหพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

เชน โตะหมูบูชาพระหมู 5 , 7 และ 9 

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

7. สามารถใชกระบะเคร่ือง 5 แทนเครื่องทองนอย ไดหรือไม - ไมสามารถใชกระบะเครื่อง 5 แทนเคร่ืองทองนอยได 

เพราะกระบะเครื่อง 5 ใชบูชาพระเทานั้น

8. พานที่ใสดอกไมจันทนสามารถใชสีอ่ืน นอกจากสีเงินไดหรือไม - สามารถใชพานสีทองแทนพานสีเงินได ทั้งนี้ พานที่ใช

จะตองเปนสีเดียวกันทั้งหมด

9. ในวันพระราชพิธีฯ (26 ตุลาคม 2560) ประชาชนที่ถือศีล 

กนิเจ แตงกายนุงขาว หมขาว สามารถข้ึนวางดอกไมจันทนได

หรือไม

- สามารถข้ึนวางได แตตองแตงตัวใหเรียบรอยและเหมาะสม

10. การแตงกายของประชาชน (ชาย) สามารถใสเสื้อเช้ิตแขนยาว 

ผกูเน็คไท รวมงานไดหรือไม

- สามารถแตงได แตตองใหสุภาพ เหมาะสม

11. การวางดอกไมจันทน วางเฉพาะชวงเย็นไดหรือไม -ใหจังหวัด/อําเภอ เร่ิมวางดอกไมจันทนเวลา 09.00 น. 

พรอมกับสวนกลาง ทั้งนี้เพ่ือความพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

12. จังหวัด/อําเภอ จะเพิ่มสถานท่ีเผาดอกไมจันทน ไดหรือไม -สถานที่เผาดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค 

ไดกาํหนดไวจํานวน 878 แหง ไดแก

1. จังหวัดจัดรวมกับอําเภอเมือง   จํานวน 76   แหง

2. อาํเภอตาง ๆ       จํานวน 802 แหง

13. ชื่อนิทรรศการที่จะใหจัดในงาน สวนกลางจะเปนคนกําหนด

หรือจังหวัดสามารถกําหนดเองได

-  จั งหวัด/ อําเภอ เปนผู กําหนดเองแล วรายงานให

กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบ Check list

14. สามารถใชพรมสีแดงปูพื้นบริเวณพระเมรุมาศจําลองไดหรือไม - ไมสามารถทําได 

15. ซุมถวายดอกไมจันทนสามารถนําเต็นทขนาดใหญ

มาตั้งครอบซุม เพ่ือกันฝนระหวางพธิีถวายดอกไมจันทนได

หรอืไม

- ไมสามารถทําได โดยใหทําตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทย

จัดสงให

ที่ ประเด็นคาํถาม ประเด็นคําตอบ

16. ปายประชาสัมพันธเชิญชวน ในกรณีที่ทํามาลวงหนาแลว 

สามารถใชของเดมิไดหรือไม

- ใหจังหวัด/อําเภอ ใชปายประชาสัมพันธ ตามแบบท่ี

กรมประชาสัมพนัธกําหนด

17. การประดับตกแตงสถานท่ีบริเวณพระเมรุมาศจําลอง 

สามารถทําแปลงนาอินทรียในบริเวณโดยรอบไดหรอืไม 

และสามารถสรางสระบัวแดงบริเวณทางลงพระเมรุมาศ

จําลองไดหรือไม

- สามารถทําได 

18. พระสงฆสามารถเขารวมพิธีเผาดอกไมจนัทนไดหรือไม -เขารวมได

19. งบบูรณาการของนายอําเภอ กรมการปกครองจะโอนให

จังหวัดไดเมื่อไหร ถาหากโอนใหจังหวัดหลงัวันที่ 13 

ตุลาคม 2560 จะไมสามารถดําเนินการไดทัน

-กรมการปกครองจะโอนใหอําเภอภายในวันท่ี 6 ตุลาคม 

2560
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคาํตอบ

20. งบประมาณของ สป.มท. ที่จัดสรรใหจังหวัด (จังหวัดรวมกับ

อาํเภอเมือง) 99,000 บาท และอําเภอ ๆ ละ 89,000 บาท 

จะโอนใหเมื่อไหร และสามารถเบิกเปนคาเบี้ยเล้ียงไดหรือไม

- กองคลัง สป. จะโอนเงินจํานวนดังกลาวใหจังหวัด

ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยจะมีหนังสือแจงจังหวัด

พรอมรายละเอียดคาใชจายตางๆ ที่เ ก่ียวเนื่องกับงาน

พระราชพิธีถวายดอกไมจันทนฯ ที่จังหวัด/อําเภอ สามารถ

เบิกได

21. ประชาชนทั่วไปสามารถใสชุดขอเฝาฯ พรอมเครื่องราชย

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไดหรือไม 

- สามารถใสได แตตองเปนแนวทางเดียวกันกับขาราชการ 

เชนหากขาราชการแตงเคร่ืองแบบปกติขาว ก็ใหแตงกาย

ดวยเส้ือขาว กางเกงขาว หากขาราชการแตงเครื่องแบบ

เต็มยศ กใ็หแตงกายดวยเส้ือขาว กางเกงดํา 

22. จิตอาสาที่ประกอบอาหารเล้ียงประชาชนท่ีมารวมในพิธี

ถวายดอกไมจันทน สามารถสวมผากันเปอนที่มีชื่อราน

ไดหรือไม

- ไมควรสวมผากันเปอนที่มีช่ือราน

ที่ ประเดน็คําถาม ประเด็นคําตอบ

23. การจัดซุมถวายดอกไมจันทนแบบขนาดเล็ก โตะหมูเพ่ือวาง

พานมีจํานวน 6 จุด นอกจากวางพุมเงิน พุมทอง และเครื่อง

ทองนอย ท่ีเหลืออีก 3 จุด จะปลอยวางไวหรือสามารถวาง

อยางอ่ืนได เชน ดอกไมสด

- ใหจัดตามรูปแบบซุมถวายดอกไมจันทนแบบขนาดเล็ก

ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดสงให

24. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 - ใหจังหวัดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ป วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยมี ผวจ. เปนประธาน ทั้งน้ี มท. ไดมีหนังสือแจงจังหวัด

ดวยแลว
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   ประเด็นถามตอบการประชุมศูนยอํานวยการและประสานงานฯ 

   คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

 

ที่ ประเด็นคําถาม ประเดน็คําตอบ

1. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 - รอแนวทางปฏิบัติ

2. พระเมรุมาศจําลอง และซุมถวายดอกไมจันทน หลังเสร็จพิธี

แลวจังหวัด/อําเภอ จะสามารถรื้อถอนไดเมื่อไหร

- เมรมุาศจําลองรอแนวทางปฏิบัต ิ

- ซุมถวายดอกไมจนัทนในสถานที่เอกชนใหทยอยรื้อ

3. ขอทราบแนวทางปฏิบัติในชวงเทศกาลกินเจ ดังนี้

1. ขึ้นปายประชาสัมพันธพื้นเปนสีเหลอืง ตัวอักษรสีแดง

   ไดหรือไม

2. จัดขบวนแหเทศกาลกินเจ ในวันท่ี 25 - 27 ตุลาคม

     2560 ไดหรือไม 

3. ประดับธงสีเหลืองไดหรือไม

- ปายพ้ืนสดีํา ตัวหนังสือสีขาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา

การถามตอบเก่ียวกับประเด็นขอสงสัยของจงัหวัดเก่ียวกับ 

พิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี

      หมายเลขโทรศัพทของศูนยอํานวยการและประสานงาน

      การจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย

         หมายเลขโทรศัพท : 02 2260 261-3

        หมายเลขโทรสาร : 02 2260 264-5

50834 , 50835

        Hotline             : 50831 , 50832 , 50833

      โดยสามารถสอบถามไดในวัน เวลา ราชการ โดยเริ่มต้ังแต

      วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ถงึวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 


