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ข้อแนะนาการดาเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
เนื่องจากเหลือเวลาอีกจานวน 24 วันจะถึงวันจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยมีข้อแนะนาให้ทุกจังหวัด/อาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1. บัญชีการตรวจสอบความพร้อม(Check List) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
1.1 จังหวัดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบตรวจสอบความพร้อมได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป.
ที่ www. Gad.moi.go:th หัวข้อ เรื่องสาคัญวันนี้ ชื่อเรื่อง “ประชุVCS
ม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2560”
1.2 รวบรวมรายงานตรวจสอบฯของจังหวัดและอาเภอ จัดทาเป็นรูปเล่มแล้วส่งให้ กระทรวงมหาดไทย
จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ
2.1 ประสานสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีถวายดอกไม้จันทน์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯโดยพร้อมเพรียงกัน
2.2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด ทั้งนี้ให้ใช้แบบป้ายประชาสัมพันธ์และข้อความตามที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯกาหนด โดยให้จังหวัด/อาเภอ พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความ
สองบรรทัดสุดท้าย เช่น
1) “ณ พระเมรุมาศจาลอง จังหวัด... ตั้งแต่เวลา...... น.”
2) “ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อาเภอ... ตั้งแต่เวลา...... น.”
ทั้งนี้ สาหรับขนาดและวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามข้อ 2.2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และ
ขอให้จังหวัด/อาเภอ ตรวจสอบข้อความบนป้ายประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องก่อนนาไปติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม
แบบตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

3. การจัดอบรมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ
3.1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร สานักพระราชวัง และกรมการศาสนา
ได้ร่วมกันจัดอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนถวายดอกไม้จันทน์ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน
ไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง) กรุงเทพมหานคร และจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในส่วนภูมิภาค เข้าอบรมจังหวัดละ 2 คน
3.2 กรุงเทพมหานครได้จัดทาบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอน พิธีการ ในการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/อาเภอ สามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป. ที่ www. Gad.moi.go:th หัวข้อ เรื่องสาคัญวันนี้ ชื่อเรื่อง “ขั้นตอน พิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์”
3.3 ขอให้จังหวัด/อาเภอ นาแนวทางพิธีการ ขั้นตอน ตามข้อ 3.2 จัดอบรมและซักซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
4. การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
4.1 จังหวัดและอาเภอเมือง จัดทาพระเมรุมาศจาลองจานวน 76 แห่งทั่วประเทศ และอาเภอ
จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลางจานวน 649 แห่ง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดเล็ก
153 แห่ง รวมจานวน 878 แห่ง
4.2 ขอให้จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการก่อสร้าง ประกอบ พระเมรุมาศจาลอง และซุ้มตามข้อ 4.1
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
5. การประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ
5.1 ให้จังหวัด/อาเภอ จัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ได้แก่
1. เต้นท์บริการประชาชน
/เก้าอี/้ โต๊ะ/หน่วยปฐมพยาบาล
2. จอ
LED/โทรทัศน์
3. อาหาร เครื่องดื่ม
4. ห้องสุขา/รถสุขา
5. เส้นทางจราจร และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560

5.2 ให้จังหวัด/อาเภอ ประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง บริเวณสถานที่จัดพิธี
ให้สวยงามและสมพระเกียรติ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
5.3 เมื่อดาเนินการตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 เรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัด/อาเภอ รายงานผลการ
ดาเนินการพร้อมภาพถ่ายให้ศูนย์อานวยการประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทยทาง E-Mail: staffmoi60@gmail.com
6. การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ
ให้จังหวัดและอาเภอ ดาเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามที่ได้
ซักซ้อมในข้อ 3.3 และให้พร้อมกับหมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในส่วนกลาง
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
7. การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ให้จังหวัด/อาเภอ รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ( หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.3/ว2960 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2560 เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) )
ทั้งก่อนพิธี ( 13 ตุลาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2560 ) วันพิธีฯ( 26 ตุลาคม 2560 ) และหลังพิธี
( 27 – 31 ตุลาคม 2560 ) เพื่อจัดทาเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อาเภอ เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการต่อไป และส่งให้
กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมทาเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ทั้ง 76 จังหวัดต่อไป
8. การเก็บผ้าประดับดา ขาว และป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบให้เริ่มเก็บ
ผ้าระบาย ดา – ขาว ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
9. ลดธงครึ่งเสาและการออกทุกข์
9.1
คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบให้สถานที่ราชการ
สถานศึกษา สถานที่ทาการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ ลดธง ครึ่งเสา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน
9.2 คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
******************************************************

