




แนวทางการจดัพิธีรบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ณ (สถานที่ตามทีพ่ิจารณาเหน็ว่าเหมาะสม) 
------------------ 

1. ประธานในพิธี 
 - ในระดับจังหวัด ให้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี  
 - ในระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เรียนเชิญ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นประธานในพิธี 

2. ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
 - ในระดับจังหวัด ให้พิจารณาเรียนเชิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด             
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอ าเภอ ทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสมาคมสันนิบาต
เทศบาลจังหวัด..., นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด..., นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกแห่ง     
และประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัด... เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ ให้จังหวัดพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 
 - ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้พิจารณาเรียนเชิญ ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,   
รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน, เลขานุการนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน, สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, หัวหน้าหน่วยงาน 
ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับส านัก/กอง/ส่วน, ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทุกแห่ง ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน, ตัวแทนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

3. การจัดพิธี และก าหนดการ (เอกสารแนบ)  
- ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้พิจารณาจัดพิธีได้ตามความพร้อม และตามที่เห็นสมควร  

ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก็ได้  
 - วัน เวลา และสถานที่ในการจัดพิธี ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาตามที่เห็นว่า

เหมาะสม ทั้งนี้ โดยจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2563  

- การแต่งกาย 
ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 

    จิตอาสาพระราชทานทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
  ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลือง 
 
 
 

/ - หากมี... 
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 - หากมีข้อสงสัยด้านการจัดพิธี ขอให้จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประสานงานได้ที่ 
   นายเจนวิทย์  เช้ือสาวะถี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
            ส านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

  (086 - 855 - 9959) 
   นายชยธร ฉายบ้านใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
            ส านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
            (063 - 595 - 5919) 

- เวลาในการจัดพิธี จังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

4. ผังการจัดสถานท่ี (เอกสารแนบ) 
 - พระบรมฉายาลักษณ์ ให้เชิญองค์เดียวกับที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ 
 - ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 - โต๊ะหมู่ 5 หรือหมู่ 7 หรือหมู่ 9 ตามความเหมาะสม 
 - เครื่องสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง (งดใช้พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ปักเป็นลวดลายในพานพุ่ม) กรวยกระทง
ดอกไม้ และธูปเทียนแพ 
 - ประดับด้วยแจกันดอกไม้หรือพุ่มดอกไม้ตามความเหมาะสม 
 - จัดให้มีโต๊ะ พร้อมพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้ประธานในพิธี เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ 
วางบนพาน  

5.ขั้นตอนการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (เอกสารแนบ)  
- ประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึ่งชุดส าหรับผู้เข้ารับแต่ละราย 
- ผู้เข้ารับแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืนพร้อมกัน และเดินไปยังจุดที่ก าหนดไว้  
- ขานช่ือ และต าแหน่งของผู้เข้ารับ  
- ผู้เข้ารับพระราชทาน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หนึ่งครั้ง จากนั้นสืบเท้าเข้าไปรับ

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์จากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยยกมือขวาข้ึนท าเอางานก่อนรับ
พระราชทาน ให้เดินถอยหลังเฉียงขวาประมาณสามก้าว แล้วถวายความเคารพอีกครั้ง เสร็จแล้วกลับหลังหันเดิน
กลับเข้าประจ าที่ ทั้งนี้ ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์อยู่เหนือระดับเอวตลอดเวลา 

- ผู้เข้ารับในล าดับถัดไป เมื่อผู้อยู่ในล าดับก่อนตนได้รับการขานช่ือเข้ารับพระราชทาน และออกจาก  
จุดที่อยู่เดิมแล้ว ให้เดินเข้าแทนที่ต่อเนื่องกันทันที และปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้ารับพระราชทานก่อนหน้าตน  

6. ค ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ ค ากล่าวรายงาน (เอกสารแนบ) 
 - ในระดับจังหวัด ให้ เรียนเชิญผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ  
และให้ท้องถ่ินจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี 
 - ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เรียนเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้กล่าวราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ และให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี  

 / 7. การจัดสรร... 
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7. จ านวนจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์ การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์และการจัดท าบัญชีรับมอบ  
    (เอกสารแนบ) 
 - ให้จังหวัดจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามจ านวนจัดสรรที่แนบมานี้ ทั้งนี้ ในส่วนจ านวนครัวเรือนราย อปท. ให้ส ารวจได้ที่ เว็บไซต์ กรมการปกครอง 
หัวข้อ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2561  

- ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ตามจ านวนที่จัดสรร
ให้กับครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยจัดท าบัญชีรับมอบในส่วนของจังหวัด และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งให้ชัดเจน 

- ส าหรับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอ าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน 
ขอให้น าใส่กรอบตามที่เห็นสมควร สมพระเกียรติ ติดไว้ประจ าห้องปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

8. การรายงานผล และแบบรายงาน  
 - ให้จังหวัดเป็นหน่วยรวบรวมส่งส าเนาบัญชีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ และบันทึกภาพนิ่ง   
พร้อมค าบรรยายการจัดพิ ธี  ตามแบบรายงานฯ ทั้ งในส่วนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทั้งทางไปรษณีย์ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถนนนครราชสีมา  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300” และทาง E-mail : dla.picture10@gmail.com ภายในวันที่  
10 มกราคม 2563 

  

หมายเหตุ : จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดได้ท่ี 
               QR CODE ด้านล่างน้ี  
 
  

mailto:dla.picture10@gmail.com


- ร่าง - 
ก าหนดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

พิธีรบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันที่ ....................................... 
ณ (สถานที่ตามที่ จังหวัด/อปท. พิจารณาเหน็ว่าเหมาะสม) 

-------------------- 
เวลา ............ น. - ลงทะเบียนผูเ้ข้ารบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

เวลา ............ น. - ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 

- ซักซ้อมการรบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

เวลา ............ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงยังบริเวณพิธี  
 - เมื่อประธานฯ เดินทางมาถึง ใหทุ้กคนลุกขึ้นยืนตรง (แต่ยังไม่ต้องแสดง

ความเคารพ) จากนั้นประธานฯ เข้าประจ าจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ ประธานเดินไปนั่งยังเก้าอี้ที่
จัดเตรียมไว้ เมื่อประธานนั่งประจ าที่แล้ว ทุกคนจึงนัง่ลง  

 - ท้องถ่ินจังหวัด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  
 - ประธานฯ ถวายความเคารพ / เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพ 

 - ประธานฯ ถวายความเคารพ / กล่าวถวายราชสดุดี และถวายความ
เคารพ 

 - ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดดุีจอมราชา  
 - ประธานฯ ยืนประจ าจุดที่ก าหนด  

- ประธานในพิธีเป็นผูเ้ชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึง่ชุด
ส าหรับผู้เข้ารบัแต่ละราย 

- ผู้เข้ารับแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืนพรอ้มกัน และเดินไปยงัจุดทีก่ าหนดไว้  
- ขานช่ือ และต าแหน่งของผู้เข้ารับ  
- ผู้เข้ารับพระราชทาน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
หนึ่งครัง้ จากนัน้สืบเท้าเข้าไปรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์จาก
พานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยยกมอืขวาข้ึนท าเอางานก่อนรบั
พระราชทาน ใหเ้ดินถอยหลังเฉียงขวาประมาณสามก้าว แลว้ถวายความ
เคารพอีกครั้ง เสรจ็แล้วกลับหลังหันเดินกลับเข้าประจ าที่ ทั้งนี้ ให้เชิญ            
พระบรมฉายาลักษณ์อยู่เหนือระดับเอวตลอดเวลา 

- ผู้เข้ารับในล าดับถัดไป เมื่อผู้อยู่ในล าดับกอ่นตนได้รับการขานช่ือเข้ารับ
พระราชทาน และออกจากจุดที่อยูเ่ดิมแล้ว ให้เดินเข้าแทนที่ต่อเนื่องกัน
ทันที และปฏิบัติเช่นเดียวกับผูเ้ข้ารับพระราชทานก่อนหน้าตน  
- เสร็จแล้ว ประธานฯ เข้าประจ าจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / ประธาน 
และผูเ้ข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ 

- ประธานฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับ  
- เสร็จสิ้นพิธี 
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หมายเหตุ   1. การแต่งกาย 
                       - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
   - จิตอาสาพระราชทานทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
   - ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลอืง 
  2. การถวายความเคารพ : สุภาพบุรุษให้ค านับ สุภาพสตรีให้ถอนสายบัว  
                      3. หากมีข้อสงสัยด้านการจัดพิธี ขอให้ประสานงานได้ที ่
      นายเจนวิทย์  เช้ือสาวะถี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                          ส านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

                (086 - 8559959) 
      นายชยธร ฉายบ้านใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                ส านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
                (063 - 5955919) 

                      4. เวลาในการจัดพิธี จังหวัดสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
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ตัวอย่างการจัดสถานท่ี ล าดับพิธีการ และตัวอย่างการบันทึกภาพ 
ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

.............................. 
1. การจัดโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประธานถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
 

 

(ประธาน และผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์) 
  
 

 
(เมื่อถวายความเคารพแล้ว ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) 

 
 
 
 



3. ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา 
 

 
(ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ) 

 
 

 
(ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา) 

 
 
 
 
 



4. การเขา้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
 

(ประธานเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหน่ึงชุดส าหรับผู้เข้ารับแต่ละราย) 
 
 

 
(ผู้เข้ารับพระราชทาน ยืนตรง ถวายความเคารพเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์) 

 
 
 

 



 

 
(เมื่อถวายความเคารพแล้ว สืบเท้าก้าวไปท่ีจุดหน้าพาน เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

เอางาน แล้วรับพระราชทาน) 
 
 

 
(เมื่อรับพระราชทานแล้ว ก้าวถอยหลังเฉียงขวา แล้วถวายความเคารพ)  

 
 
 

 



 
(เมื่อรับพระราชทานมา แล้ว ให้เชิญไว้อยู่เหนือระดับเอวตลอดเวลา) 

 
5. การถ่ายภาพรวม  
 

 
(การถ่ายภาพหมูส่ามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

โดยค านึงถึงความถูกต้อง สมพระเกียรติเป็นส าคัญ) 



- ตัวอย่าง -  
ค ากล่าวถวายราชสดุดเีฉลิมพระเกียรต ิ

ของ ................................ ผู้ว่าราชการจังหวัด............... 
ในพิธรีับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันที่ ....................................... 
ณ (สถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเหน็ว่าเหมาะสม) 

-------------------- 
 

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า .... (ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง) .................................. พร้อมด้วย 
............................................... ท่ีมาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ท่ีน้ี มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง              
ท่ีได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันน้ี          

ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ปวงชนชาวไทยท้ังประเทศ ได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง             
ในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั ติ                                         
เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ในการน้ีหน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกัน
จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก               
อยูโ่ดยตลอดท้ังปี  

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันท้ังประเทศ ในการน้อมใจ                    
สมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ท่ีได้ทรง
ปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น   
ท่ีจะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสด์ิพิพัฒนไพบูลย์               แก่
ประเทศชาติ จึงได้ด า เนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเ ด็จ                         
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วม
เฉลิมฉลอง ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลน้ี 

 

 

 

 / และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
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และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ท่ีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต             
ให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ              
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี  ไปจัดพิมพ์ เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8 .25 x 11.75 น้ิว                          
จ านวน 23,323,000 แผ่น (ยี่สิบสามล้าน – สามแสน – สองหมื่น – สามพันแผ่น) ส าหรับมอบ 
แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน / โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 หลังจากน้ี พสกนิกรท่ัวประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน  เพื่อน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีท่ีพสกนิกรท้ังปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ  

ณ ศุภมหามงคลสมัย แห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์                   
โดยสมบูรณ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล  

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักด์ิสิทธิ์  และพระบรมเดชานุภาพแห่ง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระราชกุศลท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ได้ทรงบ าเพ็ญปฏิบัติ โปรดอภิบาลรักษา  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ               
พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย                          
พระเกียรติยศแผ่ขจรไปท่ัวทิศานุทิศ พระราชปรารถนาให้พสกนิกรสามัคคีร่มเย็นจงเป็นผลสัมฤทธิ์  

  ขอทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมชาวไทยให้พ้นจากทุก ข์ร้อน              
และภัยพาล ขับเคลื่อนสยามรัฐสีมาอาณาจักร ให้ร่มเย็นท่ัวท้ังพระราชอาณาเขต และพัฒนา
ประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์ อย่างยั่งยืนตราบนิจนิรันดร์กาล เทอญ 

 

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 

 

หมายเหตุ : ค ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  

 



- ตัวอย่าง - 
ค ากล่าวรายงาน 

ของ ................................ ท้องถ่ินจังหวัด............... 
ในพิธรีับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันที่ ....................................... 
ณ (สถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเหน็ว่าเหมาะสม) 

-------------------- 
 

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด............. ที่เคารพอย่างสูงยิง่   

  กระผม ....(ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง)...................... รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ท่ีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ............. ได้สละเวลามาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เน่ืองในโอกาสมหามงคล               
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันน้ี 

  กระผม ขอน า เรียนความเป็นมาของโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์               
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังน้ี  

  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาล               
โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการ            
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลน้ี  

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562               
ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ท่ีประชุมได้มีมติรับโครงการ             
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวนท้ังสิ้น 8 โครงการ หน่ึงในน้ันคือ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ                     
พระ เจ้ าอยู่ หั ว  เฉลิมพระเกียร ติ  เ น่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก                         
พุทธศักราช 2562” 

 

 

/ ต่อมา... 

 



- 2 - 

 

  ต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ด าเนินการ              
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                          
ท่ีฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 น้ิว 
จ านวน 23,323,000 แผ่น (ยี่สิบสามล้าน - สามแสน - สองหมื่น - สามพันแผ่น) ส าหรับมอบให้แก่
ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ และเพื่อเฉลิม               
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

  บัดน้ี นับเป็นพระมหากรุณาธิ คุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว                         
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา  

  เพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังครัวเรือน และหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงขอกราบเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ... . . . . . . ....                             
ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล าดับถัดไป  

ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ : ค ากล่าวรายงาน จังหวัดสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
        



ล าดับ จังหวดั จังหวดั อปท. ครัวเรือน โรงเรียน ศพด. รวม
1 กระบี่ 250 62 185,150 18 149 185,629
2 กาญจนบรีุ 250 122 338,800 11 248 339,431
3 กาฬสินธุ์ 250 151 301,441 31 439 302,312
4 ก าแพงเพชร 250 90 271,401 15 213 271,969
5 ขอนแก่น 250 225 617,585 62 391 618,513
6 จันทบรีุ 250 82 235,252 10 123 235,717
7 ฉะเชิงเทรา 250 109 297,362 13 256 297,990
8 ชลบรีุ 250 99 1,016,806 46 192 1,017,393
9 ชัยนาท 250 60 123,644 8 110 124,072
10 ชัยภมูิ 250 143 388,684 45 384 389,506
11 ชุมพร 250 79 232,257 6 154 232,746
12 เชียงราย 250 144 538,852 51 449 539,746
13 เชียงใหม่ 250 211 802,063 78 628 803,230
14 ตรัง 250 100 229,122 14 137 229,623
15 ตราด 250 44 105,231 3 66 105,594
16 ตาก 250 69 216,661 36 233 217,249
17 นครนายก 250 46 97,550 3 107 97,956
18 นครปฐม 250 117 396,306 21 159 396,853
19 นครพนม 250 104 223,957 13 402 224,726
20 นครราชสีมา 250 334 965,320 85 737 966,726
21 นครศรีธรรมราช 250 185 565,508 43 392 566,378
22 นครสวรรค์ 250 143 410,465 20 308 411,186
23 นนทบรีุ 250 45 689,035 57 121 689,508
24 นราธวิาส 250 89 212,873 13 213 213,438
25 น่าน 250 100 166,378 7 210 166,945
26 บงึกาฬ 250 60 133,062 7 207 133,586
27 บรีุรัมย์ 250 209 461,821 14 507 462,801
28 ปทมุธานี 250 65 603,834 33 126 604,308
29 ประจวบคีรีขันธ์ 250 61 258,882 21 126 259,340
30 ปราจีนบรีุ 250 70 208,248 15 171 208,754
31 ปตัตานี 250 114 188,289 16 169 188,838
32 พระนครศรีอยุธยา 250 158 322,991 28 285 323,712
33 พะเยา 250 72 190,142 17 157 190,638
34 พงังา 250 52 114,388 15 70 114,775
35 พทัลุง 250 74 192,087 20 183 192,614
36 พจิิตร 250 102 193,596 22 170 194,140
37 พษิณุโลก 250 103 342,787 22 229 343,391

จ านวนจัดสรรพระบรมฉายาลักษณ ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก พุทธศักราช 2562 (รายจังหวัด)



38 เพชรบรีุ 250 85 213,028 14 158 213,535
39 เพชรบรูณ์ 250 128 353,585 18 275 354,256
40 แพร่ 250 84 175,745 25 149 176,253
41 ภเูก็ต 250 19 254,948 25 36 255,278
42 มหาสารคาม 250 143 295,355 36 326 296,110
43 มุกดาหาร 250 55 114,014 5 183 114,507
44 แม่ฮ่องสอน 250 50 110,092 11 169 110,572
45 ยโสธร 250 88 169,918 11 256 170,523
46 ยะลา 250 64 164,531 16 127 164,988
47 ร้อยเอ็ด 250 203 382,913 24 552 383,942
48 ระนอง 250 31 89,584 4 55 89,924
49 ระยอง 250 68 473,597 27 128 474,070
50 ราชบรีุ 250 112 314,365 15 211 314,953
51 ลพบรีุ 250 126 291,987 19 199 292,581
52 ล าปาง 250 103 291,071 21 209 291,654
53 ล าพนู 250 58 177,358 20 107 177,793
54 เลย 250 101 219,935 26 327 220,639
55 ศรีสะเกษ 250 217 388,587 55 652 389,761
56 สกลนคร 250 141 372,778 23 480 373,672
57 สงขลา 250 141 535,010 32 324 535,757
58 สตูล 250 42 103,019 8 115 103,434
59 สมุทรปราการ 250 49 675,382 28 96 675,805
60 สมุทรสงคราม 250 36 70,397 8 62 70,753
61 สมุทรสาคร 250 38 283,853 19 80 284,240
62 สระแก้ว 250 66 208,813 18 181 209,328
63 สระบรีุ 250 109 271,731 30 158 272,278
64 สิงหบ์รีุ 250 42 76,624 7 75 76,998
65 สุโขทยั 250 91 215,587 35 216 216,179
66 สุพรรณบรีุ 250 127 299,083 17 274 299,751
67 สุราษฎร์ธานี 250 138 493,636 40 273 494,337
68 สุรินทร์ 250 173 392,526 11 560 393,520
69 หนองคาย 250 68 172,982 14 174 173,488
70 หนองบวัล าภู 250 68 147,802 8 226 148,354
71 อ่างทอง 250 65 98,712 14 113 99,154
72 อ านาจเจริญ 250 64 115,810 8 207 116,339
73 อุดรธานี 250 181 511,382 34 691 512,538
74 อุตรดิตถ์ 250 80 169,007 13 166 169,516
75 อุทยัธานี 250 64 122,369 5 155 122,843
76 อุบลราชธานี 250 239 594,524 39 887 595,939

19,000 7,850 23,249,470 1,722 18,853 23,296,895รวม



ล ำดับ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวนจัดสรร ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 อบจ.กระบ่ี ........ ช่ือผู้รับมอบ

2 ทต.กระบ่ี ........

3 ทต.กระบ่ีน้อย ........

4 อบต.อ่าวนาง ........

5 อบต.เขาคราม ........

6 อบต.คลองประสงค์ ........

7 อบต.ไสไทย ........

8 อบต.เขาทอง ........

9 อบต.หนองทะเล ........

10 อบต.ทับปริก ........

11 ทต.ล าทับ ........

บัญชีรับมอบพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
 เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

ของหน่วยงำน (จังหวัดกระบ่ี)

 - ตัวอย่าง -



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บัญชีรับมอบพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี
 เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562

ของหน่วยงำน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

 - ตัวอย่าง -



แบบรายงาน 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ของหน่วยงาน............................................................................. 

1. รายละเอียดการจัดพิธี วัน เวลา และสถานที ่
2. ผู้เข้ารบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน....................คน  

(พร้อมแนบบญัชีรายนามผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์) 
3. ภาพการจัดพิธี พร้อมค าบรรยาย รวมจ านวน 10 ภาพ เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้เป็นภาพที่มีความชัดสูง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

       ลงช่ือ ..................................................... ผู้รายงาน 
                                                                                               (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. 
วันที่...................................................................... 

ภาพที่ 1 
(ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธี 

ถวายความเคารพ 
โดยพร้อมเพรียงกัน) 

ค าอธิบายภาพ................... 

ภาพที่ 2 
(ประธานเปิดกรวยกระทง

ดอกไม้ธูปเทียนแพ) 

ภาพที่ 3 
(ประธานกล่าวถวาย 

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ) 

ภาพที่ 4 
(ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี 

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

ภาพที่ 5 
(ประธานเชิญพระบรม 

ฉายาลักษณ์วางบนพาน) 
 

ภาพที่ 6 
(รับพระราชทาน 

พระบรมฉายาลักษณ์) 

ภาพที่ 7 
(รับพระราชทาน 

พระบรมฉายาลักษณ์) 

ภาพที่ 8 
(รับพระราชทาน 

พระบรมฉายาลักษณ์) 

ภาพที่ 9 
(ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธี 

ถ่ายภาพรวม) 

ภาพที่ 10 
(ประธานและผูเ้ข้าร่วมพิธี 

ถ่ายภาพรวม) 


