คูมือจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประเภทกลุม งานขนสง (บัตรสีเขียว)

“ขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน”
หลักการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนจิตอาสา
เฉพาะกิจ ปฏิบัติงานขนส่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ “ ทําดีด้วยหัวใจ ”

ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560
ประเภทงานขนส่งจิตอาสาเฉพาะกิจ
ประเภทรถ
1. รถตู้จิตอาสา
2. รถจักรยานยนต์
3. รถพ่วง
4. รถกอล์ฟไฟฟ้า
5. รถบัสโดยสาร
6. รถบรรทุก
7. เรือโดยสาร

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมรถตู้จิตอาสา
จิตอาสาแผนกรถยนต์หลวง , ก.พ.พ.
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ/บริษัทขนส่งจํากัด

กรมการขนส่งทหารบก
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

รายละเอียดงาน Job Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานรับ-ส่งประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
งานขนส่งสนับสนุนงานดอกไม้จันทน์
งานขนส่งสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
งานขนส่งสนับสนุนงานโยธา
งานขนส่งสนับสนุนงานบริการประชาชน
งานขนส่งสนับสนุนงานแพทย์
งานขนส่งสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย
งานขนส่งสนับสนุนงานจราจร
งานขนส่งสนับสนุนฝ่ายพิเศษ

ผู้รับผิดชอบ
1. กรุงเทพมหานคร
- สนามเสือป่า: ข้าราชบริพารในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่เป็น
หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน
- เขตใน กทม. : ผู้อํานวยการเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่ทํา
หน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน

2. ต่างจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจําจังหวัด / อําเภอ ทําหน้าที่หัวหน้าผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน

3. ต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุลฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ทําหน้าที่หัวหน้าควบคุม
การปฏิบัติงาน
4. จิตอาสาทุกคน ที่สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสางาน
ขนส่งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

แนะนําวิธีการปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ
กลุ่มงานขนส่ง
หลักสําคัญของการขับรถ
1. ต้องยึดกฎจราจรเป็นหลัก
2. ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเอง หรือทําให้คนอื่นเกิด
อุบัติเหตุ
3. การละเมิดกฎจราจร ไม่เป็นข้ออ้างเมื่อ ถูกจับกุม
4. ละเมิดกฎจราจรได้เท่าที่จําเป็นจริง ๆ และไม่ก่อให้เกิด
การจราจรติดขัด เช่น มีผู้ป่วยหนักต้องรีบเข้าโรงพยาบาล
เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทกุ ครั้งที่ต้องการละเมิดกฎจราจร

วินัยจิตอาสา
ผู้ทํางานขนส่งรถตู้จิตอาสา
1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสติ สัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม
ในการขับขี่รถยนต์อันอาจจะก่อเหตุ อันตรายต่อตนเอง
และผู้อื่น
3. ผู้ทํางานรถตู้ต้องได้ผ่านการตรวจและรับรองจาก
คณะทํางานฝ่ายงานขนส่งฯในลําดับแรก

ผู้ทํางานขนส่งจักรยานยนต์จิตอาสา
1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จกั รยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก

2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสติ สัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อันอาจจะก่อเหตุ อันตรายต่อ
ตนเอง และผู้อื่น
3. ผู้ปฏิบัติงานรถจักรยานยนต์จิตอาสาได้ผ่านการตรวจและ
รับรองจากคณะทํางานฝ่ายงานขนส่งฯ

วินัยมาตรการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนส่ง
1.ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ พยาบาล / หรือผู้ควบคุมงาน
ก่อนปฏิบัติงานจิตอาสาทุกครั้ง
2. ผู้ปฏิบัติงานรถตู้และรถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ขับรถอย่างสุภาพ มีน้ําใจ
3. ผู้ปฏิบัติงานรถตู้และรถจักรยานยนต์ “ต้องไม่เสพสุรา สิ่ง
มึนเมา ก่อน ระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด “ต้องถือว่า
ตนเองมาทําความดีดว้ ยใจ อยู่เสมอ
4. ผู้ทํางานขนส่งรถตู้และรถจักรยานยนต์ ที่ป่วย /หรือแพทย์
พยาบาล ได้ตรวจประจําวัน และวินิจฉัยว่าป่วยต้อง“งด
ปฏิบัติงาน”

มมารยาทในการขับรถ
บ
1. มารยาทในนการเคลื่อนรถออกจจากที่จอด
ควรเเหยียบคันเร่งออกรถดด้วยความนุ่มนวล
ระมัดระวังรอบบคอบ ไม่ออกรถแบบกระชากสร้างความ
หวาดเสียวตกใใจและเสียงดังแก่ผู้อยูใ่ กล้เคียง
2. มารยาทในนการขับผ่านทางข้าม เขตชุมชนหรือเขตต
โรงเรียน
ให้ลดดความเร็วและใช้ควาามระมัดระวังมากกว่าปกติ
า
มีน้ําใจหยุดให้คคนเดินเท้าข้ามถนน
3. มารยาทในนการจอดรถ
ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้
น ายของทางเดินรถ และ
จอดรถให้ด้านซซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทาง
4. มารยาทในนการใช้เบรก
ไม่แตตะเบรกโดยไม่จําเป็นหรืออย่าแตะบ่อยเกินไป
น
จะทําให้รถคันหหลังตามมาชะงัก รําคาญ
ค เพราะต้องแตะเเบรก
ตามโดยไม่จําเป็ป็นเช่นกัน และยังเป็นสาเหตุ
น
ให้การจราจรร
ติดขัดด้วย ควรรตรวจดูไฟเบรกให้ใช้้การได้ดี

ตารางการปปฏิบัติงานจิตอาสสาขนส่ง
ว/ด//ป
รายกาาร
7-112 - จิตอาสาขนส่ส่งรับ
ต.ค.660 พระราชทานนสิ่งของ
- อบรมชี้แจง จิตอาสา
ขนส่ง
20-224 - จิตอาสาขนส่ส่งรับ
ต.ค.660 พระราชทานนสิ่งของ
- อบรมชี้แจง จิตอาสา
ขนส่ง
18-229 จิตอาสาทุกกลุมเข้
่ า
ต.ค.660 ปฏิบัติงานตามมแผน

สถานทีที่

หมายเหตุ

อาคาร 1
สนาม
เสือป่า

รับ
พระราชทาน
ของช่วงที่ 1

อาคาร 1
สนาม
เสือป่า

รับ
พระราชทาน
ของช่วงที่ 2

สนามเสืสือ
ป่าและะ
สนามหลววง

30-331 ขนย้ายสิ่งของออุปกรณ์ สนามเสืสือ
ต.ค.660 สนับสนุนงานฝ่ฝ่ายต่าง ๆ ป่าและะ
สนามหลววง
ตามแผนงาน

5. การแบ่งปันน้ําใจ
การมีมีเมตตาธรรมต่อผู้เดินเท้
น า ได้แก่การหยุดใหห้คน
เดินเท้าข้ามถนนน การระวังไม่ให้น้ํากระเซ็
ก นไปโดนคนเดินเท้
น า
การไม่ใช้เสียงแแตรให้ตกใจ
6. การแสดงคความขอบคุณ
การแแสดงความขอบคุณเป็ป็นมารยาทที่จําเป็นต้องใช้
ให้เคยชินเป็นนิสัยโดยถ่ายทอดความมรู้สึกที่ดีที่เราได้รับการ
ปฏิบัติหรือได้รับน้ําใจที่ดีจากผู้ใช้ทาง
า เช่น การโค้งศีรษะ
ขอบคุณ

สแกน QR CODE
C
เพื่อติดตามข่าวสารจิ
า
ตอาสา ฯ

คณะทํางานจิตอาสาขนส่ง
แผนนกรถยนต์หลวง / กกองพระราชพาหนะ

