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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ทรงมพีระราชอนุสรณค์ านงึถงึ พระมหากรุณาธคิุณ ของพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปน็ล้นเกล้าลน้กระหม่อมอย่างหาที่สดุมิได ้
ได้ทรงเล็งเหน็ และทรงรบัรูจ้ากพระราชหฤทัยของพระองค์ถงึพลังแห่งคณุค่าของความรกั ความศรัทธาเทดิทนู 
และความจงรกัภักด ีท่ีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแดพ่ระองค์ทา่น ซึ่งทรง
ประจักษค์วามตอ่สายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน  าใจ พลังความรัก อันประเสรฐิสดุ  
ของท่านทั งหลายนบัตั งแต่วนัที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวนันี   

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรกั และน  าใจอันประเสริฐสุดของทา่นทั งหลาย สมเด็จพระเจา้อยู่หวั   
จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใหป้ระชาชนทกุภาคส่วน ได้มีสว่นร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดอืนตุลาคม ศกนี  และเพ่ือเปน็
การสานต่อพระราชด าริของโครงการจติอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ” ซึ่งเป็นโครงการท าความดรี่วมกับ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด 
เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาของท่านทั งหลายอยู่แล้วนั น สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวจงึได้พระราชทานพระราชานุญาต   
ให้จัดตั ง “จิตอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ น เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก 
อันมีคา่ รวมพลังน  าใจ ของปวงชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดของการเปิดรบัสมัคร ประเภทจติอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของ 
จิตอาสาแต่ละประเภท ดงันี   
 
1. วันเวลารับสมัคร    ระหว่างวันที ่1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เวน้วันหยุดราชการ 

2. สถานท่ีรับสมัคร    

2.1 กรุงเทพมหานคร  

                -  สนามเสือปา่ : ส าหรบัผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวงัดุสติ หรือพื นที่ใกล้เคยีง 

               -  ส านักงานเขต 50 เขต : ส าหรบัผู้ที่ประสงค์จะปฏิบตัิหน้าที่ ณ สถานที่จดังานในเขตนั น ๆ  

          2.2  ต่างจงัหวัด  รับสมัคร ณ ที่วา่การอ าเภอทั่วประเทศ 878 แหง่ 

 2.3  ต่างประเทศ  รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 93 แห่ง  

                       (ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับท าบตัรประจ าตวัประชาชน)  
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3. คุณสมบัตผิู้สมัคร   
 3.1 ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ) รัฐวสิาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุม่อายุ  

3.2 กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจติอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ”แลว้ สามารถสมคัรเป็น 
 จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้ 

4. หลักฐานการสมัคร :  

 4.1 บัตรประจ าตวัประชาชน (ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ที่ยังไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  

               ขอให้น าเอกสารหลักฐานทีป่รากฎเลขรหัสบัตรประจ าตวัประชาชน เชน่ สตูิบัตร หรือ 

     ทะเบียนบ้าน มาดว้ย  

 4.2 สมุดบนัทึกความด ี“ประชาชนจติอาสา เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ” (ถ้ามี) 

5. ผู้สมัครเดิมทีเ่คยสมัครเป็นจิตอาสา “เราท าความ ด ีด้วยหัวใจ” แล้ว และมคีวามประสงค์จะสมัครเปน็ 

    จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั งนี ดว้ย จะได้รับสิง่ของพระราชทาน ดังนี  

5.1 บัตรประจ าตวัจิตอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ” 

5.2 บัตรประจ าตวัจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  

     (แบ่งสตีามประเภทของงาน) 

5.3 ปลอกแขน 

6. ผู้สมัครใหมท่ี่ประสงค์สมคัรเขา้รว่มเปน็จติอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหัวใจ” และ จิตอาสาเฉพาะกิจ  

   งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะไดร้ับสิง่ของพระราชทาน ดงันี  

6.1 บัตรประจ าตัวจติอาสา “เราท าความ ด ีดว้ยหวัใจ” 

6.2  บตัรประจ าตวัจติอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  

      (แบง่สีตามประเภทของงาน) 

6.3  เสื อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน 

7. ประเภทของงาน 

 ประเภทงาน รายละเอียด (Job Description)  

1. งานดอกไม้จันทน ์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจดัซุ้ม การแจก-  

การรบั การเชญิดอกไม้จันทน์ และชว่ยจัดระเบียบแถวประชาชนในการ

เข้าแถวถวายดอกไม้จนัทน ์



3 
 

 ประเภทงาน รายละเอียด (Job Description)  

2. งานประชาสัมพันธ์  ช่วยประชาสัมพนัธแ์ละใหบ้ริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกบังาน 

พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงชว่ยดแูลต้อนรับ/รบัรอง 

(Reception) ประชาชน ณ จุดบรกิารต่าง ๆ  

3. งานโยธา  ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ชว่ยดแูลรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ใหม้ีความสวยงามและสมพระเกียรต ิ 

ทั งก่อน ระหว่าง และหลงังานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ  

4. งานขนส่งเพ่ือความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน 

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรบั-ส่งประชาชนดว้ยยานพาหนะ เช่น 

รถยนต์ จกัรยานยนต ์เรอืโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึง   

คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องการแนะน าเสน้ทางมายงัพื นที่จัดงาน 

5. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจดัหาและหรือการบริการอาหาร น  าดื่ม  

การเตรียมร่ม เสื อกนัฝน และช่วยประสานงาน ดแูลความเรียบร้อย     

ในพื นที่พักคอยของประชาชน  

6. งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและชว่ยอ านวยความสะดวกแกแ่พทย์ พยาบาล 

รวมถึงชว่ยอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื องตน้ (First Aid) 

และชว่ยเหลอืกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่อง

เส้นทางฉุกเฉนิส าหรับรถพยาบาลขนส่งผูป้่วย  

7. งานรกัษาความ

ปลอดภัย                               

ช่วยสอดสอ่ง สงัเกต ระมดัระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และ 

แจ้งขอ้มูลให้เจา้พนักงานทราบกรณีพบเหน็สิ่งผดิปกติ ทั งก่อน ระหว่าง  

และหลังงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  

8. งานจราจร ปฏิบัติงานสนับสนุนและชว่ยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน 

เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะน า

เส้นทาง การแจง้อุบตัิเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนกังานทราบ เปน็ตน้ 
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8. ก าหนดวัน/สถานท่ีรับสิง่ของพระราชทาน   

จิตอาสาทั งในและต่างประเทศ รบัสิ่งของพระราชทานระหวา่งวันที ่7 - 12 ตุลาคม 2560  

โดยรบัพระราชทานหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  

ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน    

9. ห้วงเวลาการปฏิบตัิงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

ระหว่างวันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2560 

10. หากมขี้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที ่หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511  
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการตดิต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1548  

 

----------------------- 
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ความส าคัญของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 จิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ คอื ประชาชนทุกหมู่เหลา่ทั งในและต่างประเทศ ท่ีสมคัรใจช่วยเหลือผู้อืน่ 
ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญัญา ในการท างานที่เปน็สาธารณประโยชน์ โดยไม่หวัง 
ผลตอบแทนใด ๆ เพื่อรว่มกนัส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
สู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรต ิ 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ  

1. มีความซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน ค านึงถึงผลประโยชนข์องส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
2. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวังดตี่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปนั  

3. มีวินัยและความรับผดิชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง 

4. มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย   

5. ไม่ดืม่สุราหรือใช้สารเสพตดิอื่นใดในขณะปฏิบัตงิาน 

6. มีจิตใจเขม้แข็ง และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบตัิงานเพ่ือสว่นรวม 

7. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันดงีาม ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ ่
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ตัวอยา่งเครื่องแบบของจิตอาสาเฉพาะกิจ 
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ภาพตัวอย่างบัตรประจ าตัว 
จิตอาสา“เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

 
 

 

 

ด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

ด้านหลัง 
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ภาพตัวอย่างบัตรประจ าตัว 
จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

 
 

ด้านหน้า 

 

 

 

 

ด้านหลัง 

 

 

 

ประเภทงาน สีบตัร 
1.    งานดอกไม้จนัทน ์ ม่วง 
2.    งานประชาสัมพนัธ์    คราม 

3.    งานโยธา น  าเงนิ 

4.    งานขนสง่   เขียว 

5.    งานบริการประชาชน เหลือง 

6.    งานแพทย์      แสด 

7.    งานรักษาความปลอดภัย แดง 

8.    งานจราจร                               ชมพ ู

9.   พิเศษ ขาว 
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ระบบการลงทะเบียนจิตอาสา  
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ( 1 – 30 กันยายน 2560 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ระบบการพิมพบ์ัตรผู้ลงทะเบียน 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (2 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2560) 
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รายละเอียดประเภทงาน 
จิตอาสาเฉพาะกิจ  

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง) 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจดัซุ้ม การแจก-การรับ การเชญิ
ดอกไม้จันทน์ และช่วยจดัระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จนัทน์ 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏบิัตงิาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 

ของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้เจา้หนา้ที่คนใดคนหนึง่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ 
ประจ าจงัหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่เปน็หวัหน้าผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/        

สถานกงสุล ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานดอกไม้จนัทน ์รว่มกนัปฏิบตัหิน้าที่ 

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. เพศหญงิ เพศชาย ไม่จ ากดัอายุ 
2. ต้องมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยนืได้เปน็เวลานาน และไม่มีโรคประจ าตวั 

ที่ท าให้เปน็อุปสรรคต่อการปฏิบัตหิน้าที ่ 
3. มีกิริยามารยาทงดงาม และมีวาจาสุภาพเรียบร้อย 
4. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื นที่ทีอ่าจไม่มคีวามสะดวกมากนัก ทั งนี    

ณ วนัที่ปฏิบตัิงาน อาจมีสภาพอากาศแปรปรวน เชน่ มฝีนตก หรืออากาศร้อนอบอา้ว หรือห้องสขุา 
ตั งอยูห่่างไกลจากพื นที่ที่ปฏบิัติงาน เปน็ตน้ 

5. จิตอาสาทกุคนต้องน าอุปกรณ์ติดตัวที่จ าเปน็ของตนเองมาดว้ย เชน่ ยาดม ยาอม  
ยาประจ าตวั ฯลฯ  

6. การแต่งกายในวันปฏบิัตหินา้ที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มีความรดักุม และ 
มีความคล่องตวัในการท างาน 
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การบริหารการแจกจ่ายดอกไม้จันทน์ 
1. คณะท างานรวบรวมดอกไมจ้ันทน์ที่จติอาสาประดิษฐ์ ในโครงการจติอาสาประดิษฐ์ 

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ อาคารรบัรอง สนามเสือป่า และพระลานพระราชวังดุสิต 
2.   จดัท าช่อดอกไม้จนัทน์เป็นพิเศษ จ านวน 9 พาน  ส าหรับให้จิตอาสา ทูลเกล้า ฯ ถวาย   

ณ พระทีน่ั่งทรงธรรม ในวนัพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ 
3.   การจัดซุ้มถวายดอกไมจ้ันทน์ ณ พระเมรมุาศจ าลอง พระลานพระราชวังดุสิต 

 3.1  จัดแบ่งดอกไม้จนัทนไ์วส้ าหรบัมอบประชาชนในวนัพระราชพิธ ี
 3.2  จัดเตรียมภาชนะ (พานสีเงนิขนาดใหญ่) ส าหรับใส่ดอกไม้จันทน์ แจกจา่ยประชาชน 20 พาน 
 3.3  ตั งโตะ๊พร้อมผ้าสีขาวปใูห้สวยงาม  บริเวณ ทางเข้าซุ้มพระเมรมุาศจ าลอง 2 ด้าน  
ส าหรบัวางพานใส่ดอกไม้จันทน์ ด้านละ 6 พาน  (รวม 12 พาน) 
 3.4  บนพื นยกที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจ าลอง ตั งโต๊ะวางพาน จ านวน 6 พาน ส าหรับ
ประชาชนขึ นมาถวายดอกไม้จันทน ์วางลงบนพาน 
 3.5  จัดจิตอาสาประจ าในแต่ละจดุเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ 
 3.6  เมื่อประชาชนวางดอกไม้จันทน์เต็มพาน ให้จติอาสาเก็บรวบรวมดอกไม้จันทนบ์รรจุ    
ลงในกล่องโดยวางเรียงให้เรยีบร้อย เขียนจ านวนและสถานที่ลงบนกลอ่งแต่ละกล่อง 
 3.7  หลังจากประชาชนวางดอกไม้จันทน์เสร็จแลว้ ใหเ้ดินลงจากพระเมรมุาศจ าลอง  
โดยใช้บนัได ด้านข้างทั ง 2 ด้าน  (มีการแจกแผ่นพบังานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ) 

4. การแบ่งมอบหน้าที่ให้จิตอาสาปฏิบตัิ ณ บรเิวณพระเมรุจ าลอง 4 มมุเมือง/ ประจ าจังหวัดต่าง ๆ/ 
เขตในกรงุเทพมหานคร 50 เขต และจังหวดัตา่ง ๆ 76 จังหวดั ให้ปฏิบตัิตามขอ้ 3.1 - 3.7 เชน่กัน  
ยกเว้นจ านวนดอกไม้จนัทนใ์ห้ผันแปรไปตามปริมาณประชาชนที่มาเข้ารว่มในพระราชพิธ ี

5. จิตอาสา ฯ ช่วยเจา้หน้าที่เชญิกล่องใสด่อกไม้จันทน์ไปยงัรถขนดอกไม้จันทน์ เพ่ือน าไป  
ณ เมรวุดั ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นที่เผา และด าเนินการเผาดอกไม้จนัทน์ให้เป็นที่เรียบร้อย 

หมายเหตุ  
1. ให้มีการอบรมปฐมนเิทศจิตอาสาชดุดอกไม้จันทน์ โดยผู้อ านวยการเขต ผู้วา่ราชการจังหวดั   

ในเดือนตุลาคม 2560 ก่อนงานพระราชพธิี 15 วนั 
2. อุปกรณต์่าง ๆ ทีต่้องใช้ให้จังหวดั/เขต จดัหาให้เหมอืนกัน เชน่ โตะ๊ไม้พรอ้มผ้าปูสีขาว  

พานทองเหลืองขนาดใหญ่ กล่องพลาสตกิบรรจุดอกไมจ้ันทน์ ปากกาเมจิก เทปกาวปดิกล่อง คัทเตอร์ 
กรรไกร ฯลฯ 

แผนผงัการแจกจ่ายดอกไมจ้ันทน์   
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ณ วันที่ 13 ก.ย. 60 

การบริหารการแจกจ่ายดอกไม้จันทน์ 

 

    จัดแบ่งดอกไม้จันทน์ เป็น 9 พาน ส าหรับจิตอาสาทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ พระท่ีนั่งทรงธรรม 

               

  

 

 

 

ประชาชนขึ นวาง     การแจกแบ่งออกเป็นสาย     ประชาชนขึ นวาง      ประชาชนขึ นวาง 
ดอกไม้จันทน์     ตามจ านวนที่ก าหนด      ดอกไม้จันทน์      ดอกไม้จันทน์ 
 

 

 

 

รวบรวมดอกไม้จันทนท์ี่จิตอาสาประดิษฐ ์และที่มีผู้ทูลเกล้า ฯ ถวาย 

พระลานพระราชวังดุสิต ซุ้มต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 ซุ้ม 
และพระเมรุมาศจ าลอง 8 แห่ง 

ซุ้มในจังหวัดต่าง ๆ จ านวน 76 ซุ้ม 

แจกดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชน 
ท่ีพระลาน ฯ 

แจกดอกไม้จันทน์โดยแบ่งเป็นสาย 
ตามจ านวนท่ีก าหนด 

แจกดอกไม้จันทน์โดยแบ่งเป็นสาย 
ตามจ านวนท่ีก าหนด 

เก็บรวบรวมดอกไม้จันทน์            
ท่ีประชาชนวางถวาย 

เก็บรวบรวมดอกไม้จันทน์ 
ท่ีประชาชนวางถวาย 

เก็บรวบรวมดอกไม้จันทน์ 
ท่ีประชาชนวางถวาย 

ส่งดอกไม้จันทน์ท่ีวางไปยังวัดท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นท่ีเผา 

ส่งดอกไม้จันทน์ท่ีวางไปยังวัดท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นท่ีเผา 

ส่งดอกไม้จันทน์ท่ีวางไปยังวัดท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นท่ีเผา 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม)  

รายละเอียดงาน Job Description  
ช่วยประชาสัมพนัธแ์ละใหบ้ริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกบังานพระราชพิธถีวายพระเพลิง

พระบรมศพ รวมถึงชว่ยดแูลต้อนรับ/รบัรอง (Reception) ประชาชน ณ จดุบรกิารต่าง ๆ 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏบิัตงิาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 

ของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน  
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้เจา้หนา้ที่คนใดคนหนึง่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ 
ประจ าจงัหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่เปน็หวัหน้าผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/        

สถานกงสุล ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานประชาสัมพันธ์ ร่วมกันปฏิบัตหิน้าที ่

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. เพศชาย เพศหญิง ไม่จ ากดัอายุ 
2. มีความรู้เกี่ยวกบังานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และรับทราบช่องทางการติดต่อ 

กับเจ้าหน้าทีท่ี่รับผดิชอบ เพ่ือจะได้ให้ข้อมลูแกป่ระชาชนได้อย่างถูกต้อง 
3. มีปฏิภาณไหวพริบในการใหค้ าแนะน า หรือตอบค าถามต่าง ๆ 
4. มีวาจาสุภาพเรียบร้อย และมีจิตบริการ (Service Mind) 
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไมม่ีโรคประจ าตัวที่ท าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่  
6. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื นที่ทีอ่าจไม่มคีวามสะดวกมากนัก  
7. จิตอาสาทกุคนต้องน าอุปกรณ์ติดตัวที่จ าเปน็ของตนเองมาดว้ย เชน่ ยาดม ยาอม ยาประจ าตวั ฯลฯ  
8. ขอให้จัดเตรียมสมดุ/ ปากกา เพื่อน ามาใช้ในการปฏบิัตงิานด้วย 
9. สามารถตดิตอ่ประสานงานกับจิตอาสาผู้ปฏิบตัิงานด้านอื่น ๆ ได้ 
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10. มีความพร้อมและสามารถบนัทึกขอ้มูล/ ภาพถ่าย/ เรื่องราวในช่วงการปฏิบัตงิาน 
เพื่อรวบรวมไว้เปน็ประโยชน์ในการประชาสมัพันธ์ 

11. การแต่งกายในวันปฏบิัตหินา้ที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มีความรดักุม และ 
มีความคล่องตวัในการท างาน 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 
1. ช่วยประชาสัมพนัธข์้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายละเอียดและประเภทของงานที่จะรับสมัคร ทั งภาษาไทย   

ภาษาต่างประเทศ และภาษาท้องถิน่ ใหเ้ข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุท้องถิ่น   
สิ่งพิมพ์ รวมถึงเสียงตามสายในชุมชนต่าง ๆ (หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสือ่มวลชนทุกแขนง) 

2. ช่วยประสานงานกับผูแ้ทนประเภทงานจติอาสา 7 ประเภท ในการรวบรวมขอ้มูล และ 
ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน าไปจดัท าหรือพัฒนาเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน  
เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ต่างจังหวดั และ
ต่างประเทศ ไดร้ับทราบ 

4. ช่วยเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องประสานกบัสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการเผยแพร่ขอ้มูลตา่ง ๆ ที่ถูกตอ้ง 
ให้ประชาชนในพื นที่ ไดร้ับทราบ   

5. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์อ านวยการใหญ่ (ศอญ.) หรือ งานประชาสัมพันธ ์
ส่วนกลาง ไปยังสว่นภมูิภาคและต่างประเทศ  และข้อมลูจากส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ กลบัมายัง 
ศอญ. หรือ งานประชาสัมพนัธ์สว่นกลาง  

6. ช่วยสนับสนุนการจดัท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนนิกิจกรรม ตามหว้งเวลาต่าง ๆ  
7. ประสานงานในการเผยแพรส่ื่อวีดิทศัน ์สื่อนิทรรศการ และสื่ออืน่ ๆ แก่ประชาชน ในพื นที่ 

ได้รบัทราบถงึพระราชกรณยีกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอันเป็นพระมหากรุณาธคิุณแก่ราษฎร 
8. ช่วยจัดท า/แจก เอกสาร แผน่พับสื่อประชาสมัพันธป์ระเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลแนะน า 

แก่ประชาชนในการเข้าร่วมพระราชพิธี 
9. ช่วยรับรองประชาชน และสือ่ต่างประเทศ  
10. เข้ารว่มประชมุ รับทราบภารกิจ และท าความเข้าใจแนวปฏิบตัิ กอ่นวันพระราชพธิี 
11. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจดังกลา่ว 

ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้ก าหนดไว ้
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานโยธา (บัตรสีน  าเงิน) 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ชว่ยดแูลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่   
จัดงาน ใหม้ีความสวยงามและสมพระเกียรติ  ทั งก่อน ระหวา่ง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพ 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏบิัตงิาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 

ของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน  
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้เจา้หนา้ที่คนใดคนหนึง่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ 
ประจ าจงัหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่เปน็หวัหน้าผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/ สถานกงสุล  

ท าหนา้ที่เปน็หวัหน้าผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานโยธา ร่วมกันปฏิบัตหินา้ที ่

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. เพศชาย เพศหญิง ไม่จ ากดัอายุ 
2. ต้องมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจ าตวัที่ท าให้เปน็อุปสรรคต่อการปฏบิัติหน้าที ่ 
3. มีวาจาสุภาพเรียบร้อย 
4. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื นที่ทีอ่าจไม่มคีวามสะดวกมากนัก  
5. จิตอาสาทกุคนต้องน าอุปกรณ์ติดตัวที่จ าเปน็ของตนเองมาดว้ย เชน่ ยาดม ยาอม ยาประจ าตวั ฯลฯ   
6. การแต่งกายในวันปฏบิัตหินา้ที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มีความรดักุม และมคีวามคล่องตัว 

ในการท างาน  
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หน้าที่ความรับผดิชอบ 
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง ในการท าความสะอาดสถานทีก่่อสร้างบริเวณ 

สถานที่จดังาน 
2. ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ฝ่ายจัดสวน ในการจดัตกแต่งต้นไม้ และงานดแูลให้เรียบร้อย 

สวยงามอยู่เสมอ 
3. ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ในการรกัษาความสะอาดบรเิวณสถานที่จดังาน 
4. เข้ารว่มประชมุ รับทราบภารกิจ และท าความเข้าใจแนวปฏิบตัิ กอ่นวันพระราชพธิี 

ผู้ควบคุมการปฏิบัต ิ
 เจ้าหนา้ที่ส านักพระราชวัง เจ้าหน้าที่จังหวดั เจ้าหนา้ที่เขต เจ้าหน้าที่อ าเภอ เจา้หนา้ที่เทศบาล  

ที่ได้รบัมอบหมาย เป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

วิธีปฏิบัติงาน 

- หัวหน้าผูค้วบคุมการปฏบิัตงิาน มีหน้าที่ประสานงานและรับภารกิจจากฝา่ยก่อสรา้ง ฝ่ายจดัสวน 

และฝ่ายรักษาความสะอาด ของเขต จังหวดั/ อ าเภอ และขอสนับสนนุ วัสดุอุปกรณ์ เครือ่งมือ เครื่องจกัร  

จากหน่วยที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือมอบหมายภารกิจให้จติอาสาไปปฏิบัต ิรวมทั งการตดิตามผลการปฏิบตัิงาน รายงาน  

และสรปุปญัหา อุปสรรค เสนอผู้บังคับบญัชาเพื่อทราบ หรือแก้ไขปญัหา ให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตอ่ไป 

- จิตอาสา มหีน้าทีป่ฏิบัตงิานตามภารกิจและพื นที ่ที่หวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานมอบหมาย 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

หลักการ    ขา้ราชการ รฐัวสิาหกิจ เอกชน ประชาชนจติอาสาเฉพาะกิจ  ปฏิบตัิงานขนสง่ในงาน 
พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ “เราท าความ ด ีด้วยหัวใจ” โดยส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
เป็นแกนน า ในพื นที่กรุงเทพมหานคร และสว่นภมูิภาค ในระหวา่งวันที ่18 - 31 ตลุาคม 2560 

ประเภทงานขนส่ง 
1.รถแทก็ซี ่2.รถจักรยานยนต์ 3.รถพ่วง 4.รถกอล์ฟไฟฟ้า 5.รถโดยสาร 6.รถบรรทุก 7.เรือโดยสาร 

พื นที่ปฏิบัติการ 

ล าดับ กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวัด 

(ส่วนภูมิภาค) 

ต่างประเทศ 

1 
 
2 
 
3 
4 
 

 
 
 

5 

บริเวณพระเมรุมาศ และพระเมรมุาศ
จ าลอง 4 ทศิ สนามหลวง 
บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง  
พระลานพระราชวังดุสติ 
กรุงเทพมหานคร (50 เขต) 
บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง 4 มุมเมอืง 
( สนามกีฬาธปูะเตมีย์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั, ไบเทค เขตบางนา,            
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม)  
สี่มุมสนามหลวง (กองสลาก (เดมิ),  
ลานคนเมือง, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, 
สวนนาคราภิรมย์) 

พระเมรมุาศจ าลอง  
76 จังหวดั และ 
อ าเภอ 878 อ าเภอ 
 

สถาน
เอกอัครราชทตู/ 
สถานกงสุล 93 แหง่ 
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การแบ่งมอบงานในพื นที่ปฏิบัติการ 

ล าดับ ประเภทขนส่ง 
 

พระเมรุมาศ สนามหลวง 
พระลานพระราชวังดสุิต/ 

หน่วยรับผดิชอบ 

กทม.(50เขต)/
หน่วยรับผดิชอบ 

 

ส่วนภูมิภาค/ 
หน่วยรับผดิชอบ 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

รถแทก็ซี ่
รถจักรยานยนต ์
รถพ่วง 
รถกอล์ฟไฟฟ้า 
รถโดยสาร 

รถบรรทุก 

เรือโดยสาร 

กรมการขนส่งทางบก 
กทม. 
กทม. 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กทม. 
ทบ. 
ทร. 

 

 

        

       กทม. 
     (50 เขต) 
 

 

 

 

จังหวดั,อ าเภอ 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

วัน เดือน ป ี    รายการ พื นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 

1 - 30 ก.ย. 60  ลงทะเบียน สนามเสอืป่า อาคาร 601 
ส านักงานเขต (50เขต) 

ศาลากลางจังหวดั 
ที่ว่าการอ าเภอ 

7 -12 ต.ค. 60  

ช่วงที ่1 

20 - 24 ต.ค.60 

ช่วงที ่2 

รับพระราชทานสิ่งของ 

 

รับพระราชทานสิ่งของ 

อาคาร 601 
ส านักงานเขต 50 เขต 

อาคาร 601 
ส านักงานเขต 50 เขต 

ศาลากลางจังหวดั 
ที่ว่าการอ าเภอ 

ศาลากลางจังหวดั 
ที่ว่าการอ าเภอ 

18 - 29 ต.ค. 60 การปฏิบตัิงานขนส่ง 7 
ประเภทรับ - สง่ประชาชน 
สนับสนนุงานฝ่ายต่าง ๆ   

ในงานพระราชพิธี   

พระเมรมุาศ สนามหลวง 
พระลานพระราชวังดุสติ 
สนามเสอืป่า 
ส านักงานเขต 50 เขต 

76 จังหวดั 
878 อ าเภอ 
 

30 - 31 ต.ค. 60 ปฏบิัติงานขนสง่สนับสนุน 
งานขนย้ายสิ่งอุปกรณ ์

พระเมรมุาศ สนามหลวง 
พระลานพระราชวังดุสติ 
สนามเสอืป่า 
ส านักงานเขต 50 เขต 

76 จังหวดั 
878 อ าเภอ 
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Job Description งานขนส่ง “จิตอาสา ฯ”  

1.งานรับ-ส่งประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  
รับพระราชทานสิ่งของ ณ พระลานพระราชวงัดุสติ 7 - 12 ต.ค. 60, 18 - 31 ต.ค. 60 

2.งานขนส่งสนับสนุนงานดอกไม้จันทน์ 
   2.1จัดรถกอล์ฟขนสง่ดอกไม้-ขนสง่เจ้าหน้าที ่
   2.2 จดัรถบรรทุกดอกไมจ้ันทนไ์ปยังสถานที่ฝา่ยงานดอกไม้จันทน์สั่ง 
   2.3 จดัรถสนับสนุนผูป้ฏบิัติงานดอกไม้จันทน ์
3.งานขนส่งสนับสนุนงานประชาสัมพันธ ์
   3.1 จัดรถกอล์ฟสนบัสนนุงานประชาสัมพนัธ์ 
   3.2 จดัรถโดยสารสนับสนุนงานผู้ปฏบิัตหิน้าที่ประชาสัมพันธ ์
   3.3 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามร้องขอ 
4.งานขนส่งสนับสนุนงานโยธา 
   4.1 จดัรถกอล์ฟขนส่งสนบัสนุนงานจดัสถานที ่การท าความสะอาดพื นที ่
   4.2 จดัรถบรรทุกขนส่งสนับสนนุงาน การขนย้าย การจัดสถานที ่ 
   4.3 จดัรถโดยสารสนับงานรับ-ส่ง เจ้าหน้าที ่
   4.4 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
5.งานขนส่งสนับสนุนงานบริการประชาชน 
   5.1 จัดรถบรรทกุขนส่งอาหาร น  าดื่ม  
   5.2 จดัรถกอล์ฟสนบัสนนุงานเจ้าหน้าทีบ่ริการ 
   5.3 จดัรถโดยสารสนับสนุนงานเจา้หน้าที่บริการ 
   5.4 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
6.งานขนส่งสนับสนุนงานแพทย์ 
   6.1  จัดรถกอล์ฟสนบัสนนุงานแพทย์ พยาบาล ในพื นที่ 
   6.2 จดัรถโดยสารสนับสนุนงาน แพทย์ พยาบาล 
   6.3 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
7.งานขนส่งสนับสนุนงานรกัษาความปลอดภยั 
   7.1  จดัรถโดยสารสนับสนุนงานรกัษาความปลอดภัย 
   7.2 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
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8.งานขนส่งสนับสนุนการจราจร 
   8.1 จดัรถโดยสารสนับสนุนงานจราจร 
   8.2 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
9.งานสนับสนุนฝ่ายพิเศษ 
   9.1 จัดรถโดยสารสนบัสนุนงานฝ่ายพิเศษ 
   9.2 จดัรถกอล์ฟสนบัสนนุงานฝ่ายพิเศษ ในพื นที่ 
   9.3 สนับสนนุงานขนส่งอืน่ ๆ ตามท่ีรอ้งขอ 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีงานขนส่ง เขตพระราชฐานราชวถีิ –พระลานพระราชวงัดุสิต 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์ 

พืน้ที่สนับสนุน 

พืน้ท่ีรวมรถขนส่ง(เขตพระราชฐานราชวิถี) 
ถนนราชวิถี ใกล้แยกการเรือน  โทร 063-4683314,082-
0020739 

ทก.(พืน้ท่ีรวมรถขนสง่) 

ทก.งานขนส่ง 

พืน้ที่รวมรถ 

เส้นทางส่งก าลัง 

ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภมิู 

ไปถนนพระสุเมรุ- ถนนพระอาทิตย์ 

              สนามหลวง 

 

ไป BTS บางซื่อ- ขนส่งหมอชติ 

ไปสนามเสอืป่า 

ไปขนส่งสายใต้ 
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สัญลักษณ์ 

ทก.งานขนส่ง 

พืน้ที่รวมรถขน

ส่ง 
เส้นทางส่งก าลัง 

             แผนที่แสดงพืน้ทีง่านขนส่ง พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง-ท่าเรือข้ามฟาก 

 ขนส่งทางเรือ 

1.ทา่พระจนัทร์ 

2.ทา่มหาราช 

3.ทา่ช้าง 

4.ทา่ราชนาว ี

5.ทา่ขนุนาง 

6.ทา่เตียน 

7.ทา่สารวตัรทหารเรือ 

8.ทา่วงัหลงั 

7 
6 

5 
4 
3 

2 

1 8 

ไปวงเวียนใหญ่  -             BTS วงเวียนใหญ่ 

ไปขนส่งสายใต้ 

พระเมรุมาศ N 

(4 มุมสนามหลวง) 
 

พระเมรุมาศ W 

(4 มุมสนามหลวง) 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง) 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจดัหาและหรือการบริการอาหาร น  าดื่ม การเตรียมร่ม เสื อกันฝน 

และชว่ยประสานงาน ดูแลความเรียบรอ้ยในพื นที่พักคอยของประชาชน 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏบิัตงิาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 

ของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน  
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้เจา้หนา้ที่คนใดคนหนึง่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ 
ประจ าจงัหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่เปน็หวัหน้าผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/        

สถานกงสุล ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานบรกิารประชาชน ร่วมกนัปฏิบตัิหน้าที ่

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. เพศชาย เพศหญิง ไม่จ ากดัอายุ 
2. มีวาจาสุภาพเรียบร้อย และมีจิตบริการ (Service Mind) 
3. มีปฏิภาณไหวพริบในการใหค้ าแนะน า หรือตอบค าถามต่าง ๆ 
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไมม่ีโรคประจ าตัวที่ท าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่  
5. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื นที่ทีอ่าจไม่มคีวามสะดวกมากนัก ทั งนี   

ณ วนัที่ปฏิบตัิงานอาจมีสภาพอากาศแปรปรวน เชน่ ฝนตก/อากาศร้อนอบอ้าว หรอืห้องสขุาตั งอยู่
ห่างไกลจากพื นที่ที่ปฏิบตัิงาน เปน็ต้น 

6. จิตอาสาทกุคนต้องน าอุปกรณ์ติดตัวที่จ าเปน็ของตนเองมาดว้ย เชน่ ยาดม ยาอม  
ยาประจ าตวั ฯลฯ  
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7. ขอให้จัดเตรียมสมดุ/ ปากกา เพื่อน ามาใช้ในการปฏบิัตงิานด้วย 
8. การแต่งกายในวันปฏบิัตหินา้ที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มีความรดักุม และมคีวามคล่องตัว 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

 1.  จัดท าข้อมูลการตดิต่อระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มจติอาสางานบริการประชาชน  

รายละเอียดข้อมูลการตดิตอ่ ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกลุ หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ หรือ Line  

 2.  ช่วยประสานงาน ดแูลความเรียบรอ้ยในสถานที่พักคอยของประชาชน หรือเต็นท์   

เช่น มีเก้าอี  และพัดลม อย่างเพียงพอ รวมถงึช่วยดแูลความสะอาดของห้องสุขา 

3.  ช่วยอ านวยความสะดวกเรื่องการส่งก าลังบ ารงุ (อาหาร น  าดืม่) รวมถึงชว่ยดแูล 

เส้นทางการล าเลียงอาหาร น  าดืม่ มายังสถานที่พักคอยของประชาชน และช่วยแจกอาหาร น  าดืม่  

ณ จุดบริการตา่ง ๆ  

4. ปฏิบัติงานสนับสนุนเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการก าหนดจุดรับบริการต่าง ๆ ณ สถานที่ 

พักคอยของประชาชนและบริเวณโดยรอบ เช่น พื นที่รบับริจาคอาหาร-น  าดื่ม/ สถานที่เก็บเสบียงอาหารส ารอง/ 

จุดตั งครวัเคลือ่นทีข่องหนว่ยงานต่าง ๆ/ จดุรบัขยะ และช่วงเวลาในการขนถ่ายขยะออกจากพื นที่  

เพื่อให้เกิดความเปน็ระเบียบเรียบร้อยและไมก่่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ  

5. ช่วยประสานเรื่องไฟฟ้าและประปาในพื นที ่เพื่อให้บริการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและน  าประปา 

ในสถานที่จดังาน  

6. ช่วยอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนกรณีฝนตก เชน่ การเตรียมร่ม เสื อกนัฝน   

7. ช่วยอ านวยความสะดวกแกแ่พทย์ พยาบาล ทีป่ระจ าอยู่ ณ จุดบริการประชาชน 

8. เข้ารว่มประชมุ รับทราบภารกิจ และท าความเข้าใจแนวปฏิบตัิ กอ่นวันพระราชพธิ ี

9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วง 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด) 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนและชว่ยอ านวยความสะดวกแกแ่พทย์ พยาบาล รวมถึงชว่ยในการ            

ปฐมพยาบาลเบื องตน้ (First Aid) และชว่ยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่อง

เส้นทางฉุกเฉนิส าหรับรถพยาบาลเคลือ่นย้ายผู้ปว่ย 

ภารกิจและความมุ่งหมาย 

 จิตอาสาจะเปน็ผู้ชว่ยชุดบรกิารทางด้านการแพทย์ ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข โดยท าหน้าที่ให้บรกิารประชาชนดา้นการแพทย์ ตามขีดความสามารถ 

ของแต่ละบุคคล โดยจะไดร้บัการก ากบัดแูลและแบ่งมอบหนา้ที่จากหัวหนา้ชุดแพทย์ประจ าวันท่ีประจ า 

จุดนั น ๆ ครอบคลมุทุกพื นที่ ทั งบริเวณงานพระราชพิธ ีกรุงเทพมหานคร และทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือให้

ผู้เจ็บปว่ยหรือไดร้ับบาดเจ็บ ไดร้ับการดูแลรักษาอย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บุคคลเป้าหมาย:  แพทย์ พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์อื่น ๆ และประชาชนทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: นายแพทย์ราชส านักประจ าพระองค ์ฯ เป็นหวัหน้าควบคุมการปฏิบตัิงาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ 

หรือเจา้หน้าที่คนใดคนหนึ่งของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน  
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้สาธารณสุขจังหวดั สาธารณสขุอ าเภอ 
หรือเจา้หน้าที่คนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัตหิน้าที่ประจ าจังหวดั/อ าเภอ ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการ
ปฏิบัติงาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/        

สถานกงสุล ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานแพทย ์ร่วมกันปฏบิัตหิน้าที ่
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แนวปฏิบัติ 

1. สวมใส่ชุดจติอาสาตามที่ได้รบัพระราชทาน ท าหน้าทีช่่วยเหลือชดุบรกิารทางการแพทย์  

ตามการก ากับดแูลโดยบุคลากรทางการแพทย์ 

2. เข้ารว่มประชมุ รับทราบภารกิจ และท าความเข้าใจแนวปฏิบตัิ กอ่นวันพระราชพธิี 

3. เข้ารบัการอบรมการปฐมพยาบาลเบื องตน้ ก่อนวันพระราชพิธี 

ประเภทการปฏิบัต ิ

1. เตรียมพรอ้มอยูต่ามจดุตา่ง ๆ ที่มบีุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ ควรช่วยเหลืออยู่  

ณ จุดบริการนั น ๆ  

2. เป็นชดุเคลือ่นที ่เดนิส ารวจผู้เจ็บปว่ยให้บรกิารเบื องตน้ตามขีดความสามารถ แจง้และน าสง่ 

บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดที่อยู่ใกล้เคียง หากเกินขดีความสามารถของจิตอาสา 

หมายเหตุ  รฐับาลโดยกระทรวงสาธารณสุข จะจดัท าแผนการให้บรกิารทางการแพทย์ ร่วมกับ 

องค์กรต่าง ๆ ทางการแพทย์ ให้บรกิารคลอบคลมุทุกพื นที่ทั่วประเทศ 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง) 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ช่วยสอดสอ่ง สงัเกต ระมดัระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลใหเ้จ้าพนักงาน 

ทราบกรณีพบเห็นสิ่งผดิปกติ ทั งก่อน ระหว่าง และหลงังานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานคร  

- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏบิัตงิาน 
- ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร:  ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 

ของเขต ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน  
2. ต่างจงัหวัด   

ในแต่ละพื นที่ให้ผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมายให้เจา้หนา้ที่คนใดคนหนึง่ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ 
ประจ าจงัหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่เปน็หวัหน้าผูค้วบคุมการปฏิบัตงิาน 

3. ต่างประเทศ 
ให้เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สถานเอกอคัรราชทตู/        

สถานกงสุล ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
4. จิตอาสาทกุคนที่มาสมคัรลงทะเบียนเปน็จิตอาสางานรกัษาความปลอดภัย รว่มกนัปฏิบัติหน้าที ่

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. ต้องมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และมีจติใจเข้มแขง็ มีความอดทนในการปฏิบตัิงาน 

กับประชาชนที่มีจ านวนมากและแออดั 
2. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื นที่ทีอ่าจไม่มคีวามสะดวกมากนัก เช่น  

ณ วนัที่ปฏิบตัิงาน อาจมีสภาพอากาศแปรปรวน เชน่ มฝีนตก หรืออากาศร้อนอบอา้ว เป็นต้น 
3. มีนิสัยเปน็คนช่างสงัเกตและจดจ า มีทักษะในการจ าลักษณะบุคคล ยานพาหนะและวตัถุทีต่้องสงสัย  
4. มีทักษะในการชว่ยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื องตน้ 
5. จิตอาสาทกุคนตดิตวัควรน าอุปกรณ์ที่ส าคัญตดิตวัไปปฏบิัติงานด้วย เช่น โทรศัพท์มอืถือ  

(พร้อมใช้งานได้เปน็เวลานาน)/ ไฟฉาย/ ยาทากนัยุง / สมุดบนัทึก/ปากกา / ยาประจ าตวั 
6. การแต่งกายในวันปฏบิัตหินา้ที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มีความรดักุม และมคีวามคล่องตัว 

ในการท างาน 
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การปฏิบตัิหน้าที่  
จิตอาสา ฯ เปน็ส่วนสนบัสนนุโดยเป็นผู้ช่วยเจา้พนักงาน/หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ที่ได้รบัมอบหมาย 

งานในด้านรักษาความปลอดภัย โดยจะปฏบิัตติน ดงันี  
   1. มาแสดงตนต่อเจา้หน้าทีข่องหนว่ยงานที่รับผดิชอบในพื นที่ในวนัที่ก าหนด ก่อนเวลา 4 ชัว่โมง 
 2. มารับฟังการชี แจงแนวทางการปฏิบตัิจากเจา้หน้าทีท่ี่ควบคุม โดยค านงึถึงข้อควรปฏิบัติ/ ข้อห้าม
และขอ้จ ากดัในงานของแตล่ะพื นที่ และต้องศึกษาพื นที่/ จุดรวมพล/ เสน้ทาง/ จดุที่ให้การบริการประชาชน 
เช่น ด้านการรักษาพยาบาล, สุขา ฯลฯ เพ่ือชว่ยในการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และพรอ้มกบัมีการ
ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าวสาร 
หรือเมื่อมีเหตฉุุกเฉนิกับหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

เจ้าหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ 
   1. สนามเสือป่า จัดก าลังพลจิตอาสา เปน็ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกบัหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ที่รับผิดชอบจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่ปฏิบตัิงานตามค าสัง่ถวายความปลอดภัย 
   2. กรุงเทพ ฯ  ให้ที่ท าการเขตต่าง ๆ โดย ผู้อ านวยการเขต มอบหมายให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
ที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยด าเนนิการคดักรองและเลือกแบ่งมอบงานในพื นที่หรอืเส้นทางและ
ชี แจงแนวทางปฏิบตัิหน้าที่ให้กับจติอาสาที่สมัคร (ด้านรปภ.) โดยให้เปน็ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานในสว่น
สนับสนนุ ชว่ยงานที่ยังขาดก าลังพลหรอืเสรมิก าลงัตามที่เห็นสมควร 
   3. ต่างจงัหวัดให้ที่ท าการอ าเภอต่าง ๆ โดย นายอ าเภอ มอบหมายให้เจา้หน้าที่ต ารวจที่
รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยด าเนนิการคัดกรองและเลือกแบ่งมอบงานในพื นที่หรอืเส้นทางและ
ชี แจงแนวทางปฏิบตัิหน้าที่ให้กับจติอาสาที่สมัคร (ด้านรปภ.) โดยให้เปน็ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานในสว่น
สนับสนนุชว่ยงานที่ยังขาดก าลังพลหรือเสริมก าลังตามทีเ่ห็นสมควร                                                 

4. รับผดิชอบกลุ่มงานจติอาสา (รปภ.) ซกัซ้อมความเข้าใจและแบ่งมอบงาน /ภารกจิในการ
ปฏิบัตหิน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความสงัเกตและระมัดระวังเหตกุารณ์ต่าง ๆ และป้องกัน
การเข้าใจผิดในการปฏิบัตหิน้าที่ของจิตอาสากบัประชาชน ให้ใชว้ิธีท าความเข้าใจอย่างสุภาพนุ่มนวลตาม
ความเหมาะสม หากเห็นว่ามีบุคคลทีม่ีพฤตกิารณท์ี่น่าสงสัยจะเปน็อันตรายหรอืก่อความวุ่นวาย ให้น าตวั 
ผู้นั นออกไปห่างเส้นทางเสดจ็ฯ หรือพื นที่จดัพิธ ีฯ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

5. เน้นย  าการปฏิบตัิงานของจิตอาสา ต้องค านงึถึงความปลอดภัยของตนเองและการปฏิบตัิ 
ตามค าสั่งของเจา้หน้าที่ท่ีรบัผิดชอบอยา่งเคร่งครดัและไม่เป็นผูก้ระท าความผดิเสียเอง 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ประเภทงานจราจร (บัตรสีชมพ)ู 

รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนและชว่ยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เชน่ ดูแลการหยดุรถ จอดรถ 

การขา้มทางของประชาชน การแนะน าเสน้ทาง การแจง้อุบัตเิหตุการจราจรใหแ้ก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น 

ลักษณะงานของจติอาสาจราจร  
1. อ านวยการจราจร โดยเปน็ผูช้่วยหรอืผู้สนบัสนนุเจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่โดยตรง ซึ่งได้จดัไว้ 

ตามแผนของแต่ละพื นที ่ทั งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดัอยูแ่ล้ว 
2. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เกิดความรวดเรว็ ปลอดภัย พร้อมช่วยเหลือเจ้าหนา้ที ่

จราจรในบริเวณที่จดังาน 
3. สามารถแนะน าเสน้ทาง สถานที่ตา่ง ๆ ที่จ าเปน็แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ เชน่ หนว่ยแพทย์  

ห้องสุขา การเดินทางโดยวธิตี่าง ๆ ไมว่่าจะเปน็ทางน  า ทางบก, การหยดุ, การจอด, การข้ามถนนของ
ประชาชน 

4. ช่วยเหลอืประชาชนและเจ้าหน้าที่ในเรื่องตา่ง ๆ เช่น ประชาสมัพันธ ์หรือแนะน าการปฏิบตัิ 
แก่ประชาชน ช่วยจดัระเบียบประชาชนที่มาร่วมงาน 

5. ร่วมเป็นหูเปน็ตาช่วยเหลือ สอดส่องบุคคล วตัถหุรือยานพาหนะ และอืน่ ๆ ที่ผดิปกติ  
ต้องสงสัย พบเห็นแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและร่วมถวายความปลอดภัยดว้ยสายตาทุกคู่ของจิตอาสา  

การปฏิบตัิหน้าที ่
1. แต่ละพื นที่จัดการอบรมชี แจงแนวทางการปฏิบตัิ สิ่งทีต่้องรู้ ขอ้กฎหมาย สัญญาณจราจร  

สัญญาณมือ และอืน่ ๆ เช่น เมื่อพบเหตุ สิ่งที่ผดิปกต ิหรือต้องสงสัย ให้แจง้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละพื นที่ 
หรือเจา้หน้าที่ หรือกองอ านวยการร่วมเพื่อเขา้ด าเนนิการ  

2. ปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมาย ดว้ยความรับผดิชอบ 

การบังคับบัญชา  
1. ผู้ก ากับการสถานตี ารวจเขตพื นที่ต่าง ๆ เปน็ผู้ควบคมุบงัคับบญัชาจติอาสาจราจร  

ในเขตกรงุเทพมหานคร มีกองบัญชาการต ารวจนครบาลเป็นหนว่ยงานหลัก ซึง่จะมีการประชุมและ 
ท าแผน ก าหนดชื่อไว้ในแผน ถปภ. หรือแผน รปภ. ในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะต้องมี
การจดัตั งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) หรือในแต่ละพื นทีต่อ้งมีผู้บงัคับบัญชา 
ซึ่งก าหนดไว้ในแผนแลว้ เปน็ผู้ก ากบัดแูลและแบ่งมอบภารกิจ 
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2. ผู้บังคับบัญชาในพื นที่จะเปน็ผู้มอบหมายภารกิจให้จติอาสาปฏิบตัิในแต่ละวัน โดยก าหนด 
วัน เวลาและสถานที่รวมพล ตามความเหมาะสมของแตล่ะพื นที่ 

การสื่อสารและสั่งการ 
ควรมีโทรศัพท์กลางหรอืหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชา พื นที่ส าหรับตดิต่อประสานงาน 

หรือแจ้งไปที่ท าการสว่นหนา้  

การแต่งกาย  ใหแ้ต่งกายชดุของจิตอาสา 

หมายเหตุ   
ขอรับการสนับสนุนอาหาร น  า นกหวดีและถุงมือ ให้แกจ่ิตอาสาจราจร ดว้ย 
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กรุงเทพมหานคร 

กอร.ถปภ. 
แผน ถปภ.ฯ สนาม 

เสือปา่ 

รับสมัครจิตอาสา 

 1-30 ก.ย.2560 

จิตอาสา 

จราจร 

2 3 4 5 6 1 7 9 10 11 12 8 

มอบ(ฝาก)การบังคับบัญชากับ ผบ.ทก. แต่ละโซนตามแผน ถปภ.  
โดยมี รอง ผกก.จร. หรือ ผกก. หรือ ผบ.ทก. มอบภารกิจให้ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมก ากับดูแล 
จิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ อบรมชี แจงการแจ้งเหตุหรือข่าวสารต่าง ๆ      
จ านวนจิตอาสาแต่ละโซนจะขึ นอยู่กับจ านวนที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้านจราจร 

12  โซน (พระลานพระราชวังดุสิตและพื นที่ใกล้เคียง) 

 มี  12  ผบ.ทก. Mission Commanders (ที่ท าการส่วนหน้า) 

50 เขต 

ของ กทม. 

ผอ.เขต ในแตล่ะเขตแบ่งมอบหน้าที่ให้จิตอาสารับผิดชอบงานด้าน
ต่างๆ รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจด้านอาสาจราจร

ในแต่ละเขตพื นท่ีรับผดิชอบ 

จิตอาสา 

จราจร 
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แผน รปภ. สถานที ่

กอ.ร่วมฯ 

ต่างจังหวัด 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ที่ว่าการอ าเภอ 

878 แห่ง ทั่วประเทศ 

รับสมัครจิตอาสา 1-30 ก.ย.2560  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

จิตอาสา 

จราจร 

    มอบจิตอาสาจราจร ฝากการบังคับบัญชากับ ผกก. แต่ละ สภ. 
ตามรายชื่อในแผน เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลและแบ่งมอบภารกิจแก่
จิตอาสาจราจร อบรมชี แจงการปฏิบัติให้เข้าใจ เพื่อจะไดแ้จ้งเหตุ
หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่ถูกต้อง      
     


